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Vilma toiminut kiytin niiss6
hyvin
- Vilma on toiminut sujuvasti keytennossa
eikd se ole hidastunut elakeratkaisuja,
toteaa Elaketurvakeskuksen kehityspiiSllikko
Katri Raatikainen. Hin on tutkinut syksylla
zoo4 elSkelaitosten kokemuksia viimeisen
laitoksen periaatteen hyodyistd ja
ongelmista.

1?

Perhe tuo elinvoimaa ja
tasapainoa tytihtin
Tyoeliike-lehden pyoreiin poyddn
keskustelun aiheena on tyon ja perheen
yhteensovittaminen. Se mainitaan muun
muassa hallitusohjelmassa, siita puhuvat
vakavissaan myos EU ja OECD. Yl6tasolla
perhe-eldmdn nimeen tyon tasapainottajana
vannotaan lujasti, mutta miten lie kaytannon
yhteensovitus arjen myllerryksessS?

Viisastenkived sujuvan eliimdn aineksiin
ovat etsimessa professori Pauli Forma
(Turun yliopisto), tutkimusprofessori Kaisa
Kauppinen (Tyoterveyslaitos) ja erikoistutkija
Johanna Lammi-Taskula (Stakes).

10

Noste-ohjelma kannustaa
tutkintoihin
Kun Noste-ohjelma parisen vuotta sitten
keynnistyi, niin projektipaallikko Marja
Pakaste Eteld-Suomen lddninhallituksessa
esitti aaneen kysymyksen: Mistii oppilaat?
Projekti on ehtinyt jo puoleen vSliin ja
kysymys on vaihtunut: Riittavatko rahat?
Viihdn koulutusta saaneet ty6ssii kiiyviit
aikuiset ovat loyteneet Noste-ohjelman
mahdollisuudet.

2 2005

Puhemies Paavo Lipponen: Yhteiset
asiat kuuluvat mytis nuorille
- Nyt pitiiisi lopettaa kyselyt elakehaaveista
ja kannustaa nuoria ihmisiS luottamaan
siihen, etta yhteisesti ammattitaidolla
hoidettava ty6elSke- ja tapaturmaturva ovat
heiddnkin kaytettavissa riskitilanteissa, sanoo
eduskunnan puhemies Paavo Lipponen
TyoelSke-lehden haastattelussa.

Pallo on nyt tytipaikkatason
toiminnalla
Ohjelmapiiiillikko Sinikka Naatsaari toteaa
kolumnissaan, ettd tyoelSmAn kehittamista
on jatkettava niin, etta kaikki tyoikaiset voivat
olla panoksellaan mukana rakentamassa
suomalaista yhteiskuntaa. On kaikkien etu,
jos tyopaikalla on eri-ikdisid tyontekijdita.
Tyoeldmiin tulee joustaa niin, etta iiideillii ja
isillii on mahdollisuus kantaa oma hoito- ja
kasvatusvastuunsa lapsistaan ja olla samalla
mukana tyoelSmiissii.

Uusi eliikelaki TyEL selkeyttS5
tytintekiitiiden vaku utta mista
Tyontekijoiden elSkelaki TyEL tulee
voimaan vuonna uoo7, jolloin yhdellii lailla
saadetaAn yksityisen puolen palkansaajien
eldketurvasta merimichia lukuun ott3m3tta.
Sen jdlkeen TEL, LEL ja TaEL ovat historiaa ja
toimialakohtainen vakuuttaminen peettyy.

Maijaliisa Takanen

20

Hyvinvointivaltio voi ollo hyvd tuote:
Kulttuuri on teknologiaa
vahvempi vaikuttaia
Pohjoismainen hyvinvointimalli on
kiinnostava, koska siind yhdistyvdt
sosiaalisuuden, yksilollisyyden ja kehityksen
ulottuvuudet. Tutkija llkka Tuomen
niikemyksen mukaan pohjoismainen
malli on tulossa kiinnostavammaksi
erityisesti kehittyvissa Aasian maissa.
Hyvinvointivaltion malli kdvisi brdndistd
- merkkituotteesta, ellei globalisoituminen
vaikuttaisi asioiden kulkuun.

HyvS tytipaikka ja ammattitaito
pitdvdt ikdSntyviin tytissd
Tyopaikan hyvd ilmapiiri, kannustava
johtamisote, mahdollisuus oppia tyopaikalla
ja ikddntyvien tyon arvostus muodostavat
yhdessd hyvtin liilikkeen ikaAntyv5n tyosta
pakoon.Tdmi tulee selvdsti esiin tuoreessa
kansallisia kehitysohjelmia koskeneessa
j at kose lvitykse s sd.

De m e nt i a sta kii rsiv i e n jo u kko
kasvao: Elintavoilla voi torjua
riskitekijtiitii
- Jos haluaa torjua dementian riskid,
kannattaa jo keski-i6ssd pitaa kuntoremontti
Elintapamme kun vaikuttavat merkittavasti
aivojemme vointiin. Kohonnut kolesteroli,
korkea verenpaine, diabetes ja ylipaino ovat
myos dementian riskitekijoita, varoittaa
tutkijalaakari Miia Kivipelto.

Joka toinen eldkehakemus verkor
kautta?
Siihkoinen asiointi on tottumuskysymys.
Varttuneista moni turvautuu kynddn
ja paperiin tarkeita asioita, kuten
eldkehakemusta tehdessdtin. Tilanne
muuttuu kuitenkin nopeasti. VahintAan
joka toinen eldkehakemus tulee verkon
kautta, kun siihkoiseen asiointiin tottuneet,
nyt keski-ikdiset sukupolvet alkavat hakea
eliikkeitd.
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Yrittdjien eldketurva
joustaa ja kannustaa

K

aikilla asiaankuuluvilla tahoilla ja muillakin intressenreilld on
mielipiteitl tyrintekijoiden elikejlrjestelmln kehittlmisrar-
peista. TEL:n nuorempi veli, yrittdjien Iakisidteinen eliketur-
va YEL, piisee - tai joutuu tulemaan toimeen - pienemmdlli
huomiolla, vaikka sekin on hoitanut tehtlviinsl jo 35 vuotta
ja ehl uutta vaihetta. Merkittlvimmit uutuudet YEL:ssi liit-

tyvit joustavuuden liseamiseen ja yrittdj in mahdollisuuksiin mllritelli
eldketurvansa kehittdmisen tahtia.

Yrittiijii voi kuluvan vuoden alusa kohentaa eldketurvaansa mak-
samalla lisel vakuutusmalauja ilman, ettl maksun perusreena olevaa
yrittij?in ty6tuloa tarvitsisi nostaa pysyvdsti. Yrindji saarraa nlin me-
nesryksen vuosina nopeuttaa vanhuudenturvansa kerrymisti ja huo-
nompina aikoina taas keventli malaujaan. Lisdsatsaus ndkyy eldkkees-
si. tlysimlirlisenl ja sitd. suurempana, miti kauemmin ylimliiriiistii
malaua suoritetaan.

Yrittljille on aiemminkin ollut vapaus midritelli rytitulonsa, mutta
uusilla joustoilla helpotetaan eldketurvan suunnittelua ja sen kasvatta-
mista yritdjikokemuksen kerryessd. Ikiirajoihin ja karttumaprosent-
teihin tehtiin vuoden alusta samat perusmuutokser kuin palkansaajien
TEL:ssi.

Lakisiiteinen YEl-turva ei yrirrdjien keskuudessa ole aivan siinl
suosiossa kuin saattaisi toivoa. Yrittlilt eivit yleensdklln ole lakisaa-
teisen ohjailun tai "pakkosddstlmisen" ylimpiii ystlvii ja vanhuuden
turvan kerryttiminen sitd itse maksamalla tulee kielrdmdtti hintoi-
hinsa. Valtio tulee yrittdjil vasraan ukaamalla YEL:n rahoituksen silti
osin kuin maksut eivdt riiti katramaan menoja. Valtion osuus YEL:n
kustannuksista on nykyisin noin kahdeksan prosenttia.

YEL:n uudet joustot antavar ainakin luvan ja tekniser vllineet ell-
keturvan parantamiseen. Silti yrittljien ehketurvaa haittaa eldketason
perustan eli tytitulon miirittely liian matalaksi. Yrittdjien ehketur-
vaa aikoinaan valmistellut Juho Tenhinliin, Teivo Pentikdisen, Jaakko
Pajulan ym. komitea koetti normitraa rasoa ja ehdotti jirjestelmiin
perlti 15 tuloluokkaa. Lakiesirysvaiheessa tillaisista portaikoista kui-
tenkin luovuttiin.

Valinnan vapaus siis vallitsee, mutta yritrdjin kannattaa aika-ajoin
tarkistaa tilanteensa. Jotkut pitdvlt hywiind ohjeena, ettl yrittijl ar-
vostaisi oman ry6panoksensa vihintlln parhaan ryontekijinsi pal-
kan tasolle.

Yrittiijii luottaa taitoonsa, siistlmiseen ja yksilo[[isiin vakuu-
tuksiinsa, mutta perusturvan tarjoajana YEL on ykkonen. Silli saa

edullisimmin taloudellisen suojan ryokpyttomryden ja perheen-

Toi m itu sjohtaja Mo rkku Ka uppi nen
en n u staa: Odotettavissa lSheistd
yhteistytitd
- On tArkeAa, ette tulevina aikoina
valtion, kuntien ja yksityisen puolen
tyoeliikejiirjestelmet tekevat kiinteee ja
kehittyvaa yhteistyota keskenaan. Yhteistyota
vaativat tietojerjestelmat ja tietenkin
myos itse elakepolitiikka. Suomalainen
tyoelakejarjestelmii yhtendistyy, toteaa
toimitusjohtaja Markku Kauppinen Kuntien
eld kevakuutu ksesta.

Maailmanpankki reivaa
eldkepolitiikkaansa
Suomessa, kuten kaikissa OECD-maissa ja
entisissa sosialistisissa maissa, tyoikiiisen
vaest6n osuus pienenee ja eldkeikiiisen
vAeston mdiirii kasvaa. Kehitysmaiden
n6kymdt ovat samanlaiset. Esimerkiksi
Kiinassa vaeston ikdrakenne seuraa Suomen
mallia, mutta parinkymmenen vuoden
viipeelld. Tdstii syystl eldkeuudistukset ovat
esillS kaikkialla.

IB

Osastot:
30 Ristikko
31 Tiedoksi
33 NimityksiH
34 English Summary
35 Johan on.

huoltajan kuoleman varalle ja silh on yhteys myris yrittijdn
ryott6myysturvan ja sairausvakuutuksen etuuksiin.

Yrittdjien elikelain teknisen uudelleenkirjoittamisen yh-
teydessi selvitetiin muuramia sisiltokysymyksil, mutta
perusratkaisut tehtiin vuodenvaihteen zoo5 uudistukses-
sa. Joustojen ja kannustinten toimivuus yrirystoiminnan
kiytdnncissi on vihintiln yhtl tirkeil kuin onnistu-
minen palkansaajien ryourien jatkamisessa. Suuri osa
yrittljisti on ehtinyt jo vartruneeseen ikiin. Heidln
jatkopiitostensl vaikutukset kertautuvat taloudessa
ja ryollisyydessri.

Tyiiehbe-lehti 40 auotta
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Puhemies Paavo Lipponen:

ItBtsBt nslat
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- Nyt pitiiisi lopettaa kyselyt elSkehaaveista ja kannustaa

nuoria ihmisid luottamaan siihen, ettd yhteisesti ammattitai-

dolla hoidettava ty<iel6ke- ja tapaturmaturva ovat heiddnkin

kfiytettivissdHn riskitilanteissa, sanoo eduskunnan puhe-

mies Paavo Li pponen Tytieltike-lehden haastattel ussa.

muuttuessa siten, ettl ihmisten toimeentulosta
huolehditaan erilaisissa elimintilanteissa. Su-
kupolvien vllinen vastakkainasettelu ei hyodytii
ketiin. On muistettava, ettd olemme elikejiir-
jestelmissi ensin maksajia ja sitten edunsaajia.
Siksi pitdii katsoa kokonaisuutra.

- Suomalainen yhteiskunta on vuosisatojen
kuluessa joutunut toimimaan omillaan tillli
pohjolan perukoilla. Luonnonvaroja ei ole ol-
lut eiki suuria rikkauksia. Se on kasvatranut
meihin erllnlaisen kaveria ei jdtetd -hengen. Se

ilmenee voimakkaana rarpeena pitli huolta hei-
kommista. Korkein demokratian tunnustus tls-
ti on uuden perustuslain kirjaus lain r9$:n z.
momentissa, jossa ihmiselle luvataan lailla tur-
vattu toimeentulo vanhuuden, rycikyryttomyy-
den, ryottiimyyden, sairauden, perheenhuoltajan
kuoleman, raskauden ja synnytyksen aikana,
sanoo Lipponen.

Hyvinvointiyhteiskuntaan kuuluu puhem ies
Lipposen mukaan se, etti yhteisvastuullisesti
pideriin huolta myos heikompiosaisista. - Ke-
tlin ei jiteti heitteille. Markkinatalous on hywi
renki, mutta sen varaan ei voida jittii ihmis-
ten tasa-arvosta ja solidaarisuudesta huolehti-
mista. Ei nyt eiki tulevaisuudessa. Yksilon oma
vastuu ja ennaltaehkiisevit toimet esimerkiksi
oman kunnon ylhpitamisestl varmasti korostu-
vat tulevaisuudessa, kun etsitiin keinoja muun
muassa hlkekorvausmenojen nousupaineiden
hillitsemiseen. Hyvinvointipalveluista pdittimi-
nen on valtiovallan ja kuntien tehtdvlni, mutta
oma roolinsa on myris yksiryisilli palveluilla ja
kolmannen sektorin toimijoilla, painottaa Lip-
Ponen.

Yhteisvastuulla hyvinvointia

- Suomalaisessa tyoelikejhrjestelmissi on sen
synryajasta vuodesta 196z lukien ollut voimassa
kolmijako silloin, kun on ollut puhe hlwinvoin-
nin ylllpitimisesti. Me turvaamme yhteisesti
tyritulosta kustannettavalla ty6eliikkeelli toi-
meentulon ihmiselle, joka ei vanhuuden, ryoky-
ryttomyyden tai perheenhuoltajan kuoleman ta-
kia kykene itse siti hankkimaan. Kun ansiotulot
jldvlt nlissl tilanteissa saamarra, eldkkeen tehti-
vini on korvata kohtuullinen toimeentulo.

- Julkisen sektorin tehtlvini on varmisraa,
ettd kansalaiset saavat riittdvlt terveys- ja muut
palvelut, joilla on merkitystl ihmiseni olemi-
seen. Selkei tyon tuottavuureen perustuva ta-
louskasvu mahdollistaa kansalaisten hywinvoin-
tia tukevan yhteisen verkoston ja takaa osaltaan
myos ryoeliman heiriotromyyden, jatkaa puhe-
mies Lipponen.

- Vanha totuus on, etti yriryksen voitot tu-
levat tyosti ja hywinvoinnin tasapuolinen jaka-
minen on yhteiskunnan asia. Yhti suuri
totuus on ie, etta.jos ihminen on vanha, ) ) )

tt

y0s

1 uhemies Paavo Lipponen uskoo, ettl
I nykyiset nuorer, jotka ovat saaneet hy-

J vdn peruskouluruksen, slillisen rervey-
denhuollon ja mahdollisuuden nihdi.
laajenruvaa yhreiskunraa nyt jo euroop-
palaisin silmin, pystyvlt aivan riittdvlssl

milrin kantamaan oman vasruunsa rycielimissl
ja yhteisten asioiden hoitamisessa.

Yhteiskunnallinen keskustelu on Lipposen
mukaan viime aikoina selkeisti ollut huolestu-
nut suurista vanhenevista ikiluokista ja niiden
poistumisesta tyoelimlsti. Nuorilta juuri tyo-
ehmean tulleilta on kysytty heidiin ehkehaa-
veitaan ennen kuin he ovat edes ryoehmlln va-
kiintuneet.

- Nuorten kiinnitrymiseksi entistl paremmin
yhteiskuntaan tehdaan paljon ryotii eri puolilla.
Pliministerikautenani aloitettiin muun muassa
nuorten osallisuushanke, joka nyt toimii kun-

tatasolla nuorten syrjlytymisen ehkiisemiseksi.
On luotu nuorten yhteiskuntatakuu ja koulu-
tustakuu. Silti vielii liian moni jdd yhteiskunnan
ulkopuolelle. Se vaatii huolehtimista ja yhteiscil-
lisyytti meilti kaikilta.

- Ikdinrywien rydtilannetta on my6s erilaisilla
pidtolsilli parannertu. Tdrkeinra olisi pilrcisten
vaikuttavuus, mika €dellyrtel myos asennemuu-
tosta ikiintywien tyripanoksen merkityksesti.
Kokemuksella on oltava isompi painoarvo kuin
nopeudella, korostaa Lipponen.

Hyvinvointiyhteiskuntaa arvostetaan

Puhemies Lipponen muisruttaa, ettl kansalai-
set arvostavat hyvinvointiyhreiskuntaa ja ovat
valmiita maksamaan sen rahoittamiseksi veroja.
Sosiaaliturvan legitimiteetti siilry, jos siti ke-
hitetlin jatkuvasti tyoellmin ja yhteiskunnan

TyAehhe-lehti 40 auotta z.zooj \ttieldke



Lipponen muistuttaa, ettd sukupolvien vH-
Iinen vastakkainasettelu ei hytidytii ketlin.
On muistettava, etta olemme elikejirjestel-
missd ensin maksajia ja sitten edunsaajia.
Siksi pitSii katsoa kokonaisuutta.

tyiikpyt<in, sairas tai vailla perheenhuoltajaa,
hineltd ei voida edellyttii omatoimista varautu-
mista toimeentulostaan huolehtimiseen.

Tytieliikkeet rahoitetaan yhdessi

Ansioihin perustuvat etuudet rahoitetaan an-
sioperusteisilla maksuilla, joita keritldn ryon-
^-.^:il'. i. h,AnrpLiiAi

tanut toimivuutensa. Emu-ratkaisun yhteydessl
ty6ttomyysturva- ja ryoeliikejirjestelmiin saatiin
mukaan myos rahastointia suhdanteiden vaihte-
luita vastaan. Ty6eliim:in osapuolet rahoittavat
tyoeldkkeet. Valtio on mukana jdrjestelmissi
parlamentaarisesti vahvistamalla elikkeitd kos-
kevat sddnntit lailla.

- Vdhimmiisetuudet sopivat rahoitettavaksi
yleisistl verovaroista. Kansanelikkeen tehtdvdni
on tlydentii niiden ihmisten eli.keturvaa, jotka
eivlt ole olleet ryoehmdssi lainkaan tai joilla an-
siotulot ovat pienet.

* Tyonanta.ian kansanehkemaksun poista-
minen on ollut esilh. Siinl voidaan edetl talou-
dellisten mahdollisuulsien mukaan eliikkeiden
rahoitus turvaten, Harmaan talouden kannalta
on ollut toistaiselsi perusteltua pitli" elinkeino-
eliimill2i tierry osuus myds tlmln ehketurvan
kustantamisessa, painottaa Lipponen.

Kolmikanta keskeisessi roolissa

Lipposen mielesti kolmikantainen yhteistyti on
tuottanut Suomessa muun muassa rytiehkeuu-
distuksen, jonka toteutumista on kiiyty ihmet-
telemlssl monista maista, joissa uudistukset
ovat vieli tekemitti. HyvZi yhteisryd on luonut
luottamuksen ilmapiiriii, jonka avulla on ollut
mahdollista tehd[ esimerkiksi goJuvulla selkeitl

integraatioratkaisuja, ensin EU- ja sitten EMU-
jisenyys. Kolmikantaisen yhteistycin puute voi
olla yksi syy siihen, ettei Ruotsi ole vieh muka-
na EMU:ssa.

- Demokraattisessa yhteiskunnassa on ta-
louselamenkin kannalta kaksi hywin selkell ta-
voitetta: Eduskunnan hyvdksymit lait pannaan
tiytlntotin niin kuin ne on sdddettyja talouden
hoiro on ennalta suunniteltua ia arvattavaa. Kol-
mikantayhteisrydllii on keskeinen merkirys mycis
nliss6 tavoitteissa.

- Elinkeinoeliimin ja palkansaajien osapuol-
ten yhteistoiminta valtiovallan kanssa on avain-
asemassa avoimessa, osaamiseen ja ryon tuotta-
vuuteen perustuvassa yhteiskunnassa. Suomen
osalta hyvi kolmikantainen yhteisryti on autta-
nut meiti selviyrymdin talouden ja yhteiskun-
nan vaikeista rakennemuutoksista.

Kolmikantainen jdrjestelmi toimii tulevaisuu-
dessakin, jos halutaan pitld huolta kansallisesta
kilpailulryvysti. Kolmikannan merkirys reaali-
sen kilpailukyvyn siilyttlmisessi ja nostamisessa
on merkittdvd myos jatkossa. Lipponen arvelee,
ette myds kansainvdlisrlvlt yrirykset voivat ndh-
di kolmikannan rakentavan merkiryksen.

ElinkeinoelSmdlli oma vastuunsa

Elinkeinoeldmi on osa suomalaista yhteiskuntaa,
sen vastuu ei ole vfilisempi kuin muidenkaan.
Se on sitten eri asia, mitii sillii tarkoitetaan, kun
menniin ylsityiskohtiin. - Yrirykset osaavat kyl-
le olla kiirollisia toimintaymplristtistiin, pohtii
Lipponen.

- Vdlille todetaan, effd on pulaa osaavasta ry6-
voimasra, vaikka samanaikaisesti on paljon rytit-
tomyytti. Meillii on kuitenkin hyviit jiirjestelmdt
- .ios yritykset osaavat niitii kiiyttiiii - osaavan

tyovoiman saamiseksi yhteisryossi muiden toi-
mijoiden kanssa, muistuttaa Lipponen.

- Meilll on muun muassa yhteishankinta-
koulutusta, josta yhteiskunta maksaa osan ja
yrirykset oman osansa. Meillii yhteiskunta osal-
listuu muutosturvan rahoitukseen ja jlrjestlmi-
seen. Olemme satsanneet t&k- panostukseen ja
huippuosaamiseen. Yritykset toimivat voiton
tavoittelemiseksi ja yhii enenevisti voitonjako
menee omistajille. Yrirysten pitll huolehtia jat-
kossa ikirakenteen muuttuessa henkilostcin ryo-
hywinvoinnista. Myos henkiltist<in osaamisesta
huolehtiminen on yrirysten velvollisuus, koros-
taa Lipponen.

Malliesimerkki Euroopan unionissa

- EU:ssa Suomi on mukana hyvin kiytinntin
esimerkkini omalla kollektiiviseen yhteisvastuu-
seen perusruvalla ansioehkepolitiikallaan. Niin
sanottu avoimen koordinaation menetelml on
mahdollistanut jirjestelmlmme ja lainslddln-
tdmme tiedottamisen my6s muille EU-maille,
uskoo Lipponen.

Hln vakuuttaa, etti EU:n sosiaalipolitiikan
tavoitteina on nostaa Eurooppa talouskasvultaan
tehokkaaksi kansalaisten hyvinvointia palvele-
vaksi alueelsi. On vaikea n:ihda, ettl tycieldke-
turvamme olisi timln avoitteen vas[ainen.

- Nyt toteutuva ellkeuudistus on suuri saavu-
tus. Sen valmistelu aloitettiin pllministerikau-
dellani. Itse tulin TEL-jlrjestelmin piiriin ldhes
sen alusta ldhtien vuonna 1963, muistelee puhe-
mies Paavo Lipponen haastattelun lopuksi. I

Kuvot: fuulikki Holopoinen
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uomella on edessiin ldhivuosikymme-
ninl ennen nlkemittin sukupolven-
vaihdos ty<iellmlssi. ja sotien jiilkeen
suurin muutos viest6n ikirakenteessa.
Kolmannes suomalaisista ry<intekijriistl
vaihtuu vuoteen 2olo mennesse. Ikera-

kenteen muutos asettaa suuret paineet hyvin-
vointiyhteiskunnan rahoicuspohjalle, sillii se

vlhentil verotuloja, kasvartaa elikemenoja ja
sairaudesta aiheutuvia kustannuksia seki luo
tarpeen lisiti hoivapalveluj a.

Tlmin vuoden a.lusta voimaan tulleella ryii-
ellkeuudistuksella tavoitellaan keskimllrdisen
eldkkeellesiirrymisiin nousemisra z - 3 vuodella
nykyisesri. Thvoite on tehry pidemmdlle aikavl-
lille eiki ensimmdisistl tutkimustuloLcista kan-
nata tehdi vieli kovin mitravia johtopiiiitoksiii.
Tarkeempae on miettii, miten tavoite ylipiii-
tdin saavutetaan.

ytillisyysasteella on suuri merkirys ellke-
turvankin rahoitulaen kestdvyyteen. Ket-
jukirjeeseen tarvitaan aina uusia jatkajia.
Sen takia ry6yhteiskuntaan sitoutuminen
on tirkeiiii. Tydttiimyysjaksot, p2itkiitytir,
huono palkka ja heikot vaikuttamismah-

dollisuudet omaaft tytihtin eivit ole kovin hyviii
kannusrimia. Jos ttiiri tehdeen koko ajan liian
pienelli porukalla ja ry6 vie kaiken energian,
rydelimin ulkopuolelle jdlminen voi tuntua
houkuttelevalta. Sen sijaan turvallinen, elemen-
tilanreiden mukaan lcohtuullisesti joustava ja
toimeentulon turvaava ry6paikka houkuttaa
pysymaan ryoelamassa.

ydpaikkatason tctiminta on avainasemas-
sa tytipaikkahyvinvoinnin kehittlmisessl.
On nlhrivi neljtnnesvuosikatsausten yli
ja ymmfirrettivl, ettl yritysten ja koko
yhteiskunnan menestyminen perustuu
luottamukseen ja yhteistyiihtin. Tarvi-

raan sitoutumista ja pitkljiinteisti toimintaa,
jossa ryontekiji mielletiiiin oikeasti yriryksen
tiirkeiiksi voimavaraksi.

n todenndkoisti, etti uudistuksen al-
kuvaiheessa eliikkeellesiirtymisiki ei
nouse. Tlmi.n ymmirtdi, silli useat nyt
e1?ikkeellesiirtymispiiiit6ksii tekevistd
ovat tulleet tytielimdnn hyvin nuorina

tehneet raskasta tytitil Mytis ty6ntti
on ollut suurta suurtyrittiimyyden ja

leman wosina. Ikeenryvie ei ole pidetry kovin
haluttuna tytivoimana. Tarvitaankin reipasta
ajattelutavan muutosta ja erilaisuuden hyviik-
symisti.

uomesst'koulutuserot eri ikdluokkien
vdlilli ovat suuret. Nuoremmat ikiluo-
kat ovat saaneet pitemmln koulutuk-
sen Ja tulevat fyoelamaan alempaa van-
hempina. Miten vaikutetaan siihen, etrd
nuoremmat ikipolvet pysyviit rydssii pi-

dempiiin? Onko ryt) tulevaisuudessa niin tir-
keiillii sijalla kuin nykyisin ihmisten eldmdss{?
Houkuttelevatko uuden elakejerjestelmln kan-
nustinkarttumat pysymlln ry6ssi vai pitiiisikii
tehdi jotain muurakin?

uomalaisen rytieliimln kehitrimisti on
jatkettava niin, ertl kaikki ryoikiiiset
voivat olla panoksellaan mukana ra-
kentamassa suomalaista yhteiskuntaa.
On kaikkien etu, jos ryopaikalla on eri
ikd isii rycintekilOita. Tydelimln tulee
niin, etti iiideillli ja isilli on mahdol-joustaa

Iisuus kantaa oma hoito- ja kaSvatusvastuunsa
lapsistaan ja olla samalla mukana rydeliimtssii.

Keski-ikaiset rarvitsevar mahdollisuuden
vaihtaa ammattia aikuiskoulutuksen avulla ja
mytihentll ellkkeellesiirtymistiin sapattiva-
paiden avulla. Jorta ikdiinryvfu ry<inrekijlt jak-
sarslvat nyl(yrsta prdempaan ryoetarnassa, ryo-
oloja ja -ympdrist<il on paranneffava siten, ettl
ikiiiinryvien rytintekij6iden erityistarpeet ote-
taan huomioon.
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muutos kuin
tytinantajille.

lekelakien litil, TEL:a, on vuosikymme-
nien aikana muutettu, korjattu ja taas
paikattu. Siiti on tullut melkoinen tilk-
kutikki. Siksi TyEL:n erityisenl tavoit-
teena on ollut selkeys.

- TyEL on voiru kirjoittaa uudelleen
alusta alkaen. Sen rakenne on pyritry tekemiin
loogiseksi, joka jo lisli selkeyttl.ia luettavuutta.
Myos lain kieli on yritetry kirjoittaa ymmirret-
tiviksi ja vilttll kapulakielti. Mutta koska laki
sisiltii monimutkaisia elikkeen laskemista kos-
kevia slinnoksil, kaikilta osin teksti ei voi olla
helppoa, Eliketurvakeskuksen kehiryspilllikk<i
MaijaliisaTakanen toteaa. Hin on ollut tiiviisti
mukana TyEL: n valmistelussa.

TyEL:n tavoitteena on mycis selkeyttli .idrjes-
telmli, kun vakuuttaminen ja eldketurva kaikilla
toimialoilla mldriyrywlt samalla tavalla. Se pois-
taa nykyiset ryontekijtiiden elikelakien eroavai-
suudet. Esimerkiksi sen, kuinka suuret ansiot
karruttavar ehketti. Nykyisinhiin jos LEL:ssa
ja TaEL:ssa ansiot jidvlt tieryn ansiorajan alle,
niistl ei kartu ellketti, vaikka vakuutusmaksut
olisikin maksettu.

- TyEL ei sisilh ehkepoliittisia linjauksia,

koska ne rehtiin jo vuoden zoo5 elikeuudistuk-
sessa. Laki on eldketurvan toimeenpanijoille suu-
rempi muutos kuin vakuutetuille tai ryonantajil-
le, Maijaliisa Thkanen tarkentaa.

Vakuuttaminen muuttuu olennaisesti

- Uudessa laissa on ehki merkittivinti toi-
mialakohtaisen vakuuttamisen poistuminen.
TyEL:n mukaan kaikki tyoeliikelaitokset va-
kuuttavat kaikenlaista ty<intekoa. Se taas osal-
raan rehosraa ja lislii kilpailua elikelaitosten kes-
ken, tkanen uskoo.

Nykyisin LEL- ja TaEl-tciistl tiedot on il-
moitettu ja maksut tilitetty kuukausittain vain
Eteraan. TEL:ssa tyrinanta.f a on tehnyt vakuutus-
sopimuksen valitsemansa elikelaitoksen kanssa
ja ilmoittanut tyontekij<iiden tyrisuhdetiedot
vuosittain.

Periaatteessa sopimus- ja tilitystekniikka
siilywlt. Tyonantajan on mahdollista klyttll
nykyisen LEL:n .ja TaEL:n tyyppistd tilitys-
tekniikkaa, jos silli ei ole vakituisia tyonte-
kijoita.ia sen maksama palkkasumma kuuden
kuukauden ajaka jad alle 6 ooo euron. Telloin

Tyrintekijtiiden eliikelakiTyEL tulee

voimaan vuonna 2007, jolloin

yhdellii lailla sHiidetdHn yksityisen

puolen palkansaajien elaketurvasta

merimiehi6 lukuun ottamatta. Sen

jiilkeen TEL, LEL ja TaEL ovat histo-

riaa ja toimialakohtainen vakuutta-

minen peettyy.
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E16keturvakeskuksen kehitys-
piiiilliktin Maijaliisa Takasen
mielesti TyEL on eliketurvan
toimeenpanijoille suurempi
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kyse on tilaplisesti tyrinantajasta.
Kun TyEL tulee voimaan, kaikki ellkelaitok-

set ovat samalla lihtoviivalla. Jokaisella yhtiOlli
pitiiii olla tietotekniset valmiuder orraa vasraan
seki sopimusasiakkaita ettl tilirysasiakkaita.

Samassa yhteydessl tytinantajien velvolli-
suus ilmoittaa ryontekijoittensl ryosuhdetieto-
ja muuttuu. Lain voimaantulon jllkeen ryon-
antajan ei tarvitse aina ilmoittaa rytisuhteitten
alkamis- ja pllttymisaikoja. Niisti luovutaan
sitl mukaan, kun ne eivit enid. vaikuta ehke-
turvaan.

ElSkeotteen merkitys kasvaa

Ehkeotteen merkitys tyontekijiille vahvistuu
huomattavasti. Vuodesta zoo8 lukien ote tul-
laan ldhetti.mliin kaikille 18 - 67-vuotiaille ryon-
tekijoille vuosittain.

Otteella on tiedot lihettlmisvuotta edeltlvin
viiden vuoden ajalta elikkeeseen oikeuttavista
ylairyisten alojen ryoeliikelakien mukaisista ansi-
oista. Ansiotiedot on eritelry ry6nantajittain. Li-
sdlcsi otteelta loyryvdt tiedot niistd palkamomis-
ta jaksoista sekd lastenhoito- ja opiskeluajoista,

jotka kartuttavat elikettl. Siini kerrotaan myris
karrtuneen elikkeen miiri.

- Tdrkeli on huomata, erta ryonrekijen tulisi
tarkistaa, erra kaikki hlnen ansionsa ovar rekis-
terissl. Jos rycintekiji toteaa tiedoissa puutteita,
hinen pitid ottaa yhteyttl ehkeotteen liherti-
neeseen ehkelaitokseen, joka selvittil eplsel-
qydet.

- Olennaista on, etta tiedot ovat viideltl vuo-
delta. Kun seuraavana vuonna lihetetlln uusi
ote, kaukaisin vuosi on pudonnut pois ja llhin
vuosi on tullut sen tilalle. Jos tycintekijri myci-
hemmin toteaa, etta otteelta pudonneissa vuo-
sissa on ollut puutteita, eldkelaitoksella ei enli
olekaan velvollisuutta niitl selvittii.

Takanen tihdentli, ettl aikaisempien vuo-
sien tiedot lisataen ansaintarekisteriin vain, jos
ryonteki.iillii on osoirraa riidattomasti puumuva
ryopaikka ja siiti saadut ansiot.

Eldkeotteen lfiettll aina se eldkelaitos, jossa
tytintekijii on viimeksi vakuutettu. Jos mitlin
vakuutettavaa ryriskentelyi ei l6ydy, silloin ot-
teen hhettll Ehketurvakeskus.

- TyEL:n mukaan eldkeotteella on ilmoitetta-
va vain yksiryisen puolen ansiot. Thvoitteena on,
etti julkinenkin puoli tulisi jossakin vaiheessa
mukaan elikeotteeseen. Mutta asia on vieli kes-
ken, Maijaliisa tkanen korostaa.

Muutoksia eliketurvaan

- Kun TyEL:n valmistelu alkoi, tarkoituksena
oli vain kirjoittaa kolme lakia yhteen. Eldkeuu-
distuksen yhteydessd kuitenkin sovittiin, emi
vakuuttamisen alarajaksi tulee 4r,89 euroa kuu-
kaudessa. Siti pienemmistd. ansioista ei elikettd
kartu eikl ehkemaksuja rarvitse maksaa.

Mai.ialiisa Thkanen kertoo, etra sira mukaan
kuin lakia on kirjoitettu, aika paljonkin tls-
mennyksii ja tarkistuksia on tehry. Suurimmat
muutokset kohdistuvat vanhentumisaikoihin,
eli kuinka pitkiiltii ajalta takautuvasri vakuute-
taan ja peritiln takaisin aiheettomasti malsettu-
ja etuuksia. Vanhentumisajat lyhenevit yleisesti
viiteen vuoteen nykyisen kymmenen vuoden
sijasta.

- Lislksi muutoksia on tehry sellaisiin siin-
noksiin, joita on erittiin harvoin sovellettu tai
jotka ovat olleet toimeenpanossa hankalia ja sel-
vennyste vaativia. Tlsmennyksii ja tarkennuk-
sia on tehty muun muassa osa-aikaelikkeeseen,
kuntoutukseen, perhe-ellkkeeseen ja elikkeen
maksamiseen, Takanen tismentdd.

Yritttijiieliikelaeista omat lait

Koska yksiryisen puolen rytiellkelaeista TEL sli-
dettiin ensimmiisenl, sen jllkeen slldetyissi

elikelaeissa usein viitataan TEL:iin. Ndin teh-
dlln muun muassa yrittijien elikelaissa, YEL:
ssa. Aikomuksena onkin kirjoittaa se kokonaan
omaksi kokonaisuudekseen.

Thkanen vahvistaa, ettt yrittijien ellkelaista
on tarkoitus tehde teman keviin aikana alustava
luonnos ETK:ssa. Luonnoksen pohjalta YEL:n
valmistelu alkaa ministeri<in vetlmissl ryoryh-
missl syksylli. Myos maatalousyrittdjien elike-
Iakia MYEL:a ja merimieselikelakia on tarkistet-
tava TyEL:n takia.

Monissa muissakin laeissa viitataan TEL:iin.
TyEL:n voimaanpanolaissa on kuitenkin yleis-
si.lnnos, jonka mukaan viittauksella TEL:n,
LEL:n tai TaEL:n slinnokseen katsotaan t'ar-
koitettavan TyEL:n vastaavaa slinnosti. Siksi ei
ole tarpeen muuttaa kaikkia mahdollisia lakeja
samassa yhteydessl.

-TyEL vaikuttaa mycis ETK:n soveltamisoh-
jeisiin. TyEL-ohj eistuksen suunnitteluryoryhmi
on miettinyt, mitl muutoksia verkossa oleviin
soveltamisohjeiden rakenteisiin pitdisi tehdi.
TyEL poikii mycis jonkun verran uusia sovel-
tamisohjeita ja tarkistuksia nykyisiin ohjeisiin.
Muun muassa ellkeotteen merkiryksen muuros
on niin iso asia, erre sekin pitil ohjeistaa, Taka-
nen pohtii.

STM johtaa lainvalmistelua

Lehdistossi on kiyty keskustelua talven aikana
siitl, miki on ollut Eliketurvakeskuksen rooli
eld.kelakien ja varsinkin TyEL:n valmistelussa.

Maijaliisa Takasen mukaan se on asiantunti-
jan rooli. Myos ETK:lle midrdttyjen tehtlvien
mukaan ministerio voi klyttid sitl apuna lain-
valmistelussa. Lisdksi ETK vilittil elikelaitosten
nlkokulmaa ministeriolle.

Takanen tiivistll, ettl TyEL on valmisteltu
sosiaali- ja terveysministerion johdolla kolmi-
kantaisesti. STM:n tyoryhmiin on kuulunut
ryonantaja- ja ryontekijljirjesrrijen edustajia sekd
ETK asiantuntijajlseneni. Tyriryhmin tyo on
pohjautunut ETK:ssa kirjoitettuun alustavaan
luonnokseen.

Yleensl kun lait siidetiin, on myos tirkeli,
etta ne ovat toimeenpanon kannalta toimivia.
Siksi tlmlnkin lain valmistelussa on ollut apuna
valmistelun koordinointiryhmi, johon on kuu-
lunut edustajia elikelaitoksista ja ETK:sta.

- Elikelaitoksia on muutoinkin informoitu
aina lainvalmistelun eri vaiheissa ja niilli on ollut
mahdollisuus myos kommentoida lakia valmiste-
lun aikana, Maijaliisa Thkanen vakuuttaa.

H oo stotte I u : M orj o - li i so Tokal a
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tlV tna toimintrt kaytartltossa hyrr
F tukdteen esitertiin myos pessimistisii aie-

I ruksia siitd. ettd asioiden hoiro hidasruisi

I uuden roiminraravan myiitl.

f - Pelko. erri Vilma roreutuisi "hiraim-

I man eldkelaitoksen perieatreella" ndyt-
L tiisi olleen aiheeton, rotcaa Karri Raa-

tikainen.
Hinen mukaansa Vilma on toiminut sujuvas-

ti eiki se ole hidastanut elikeratkaisuja. Tiydel-
listi totuutta Vilman vaikutuksesta hakemusten
kisitrelyaikoihin ei voida antaa, koska jokainen
vuosi on erilainen muun muassa hakemusmii-
rlltlln, mutta eri vuosien tilastoja voidaan kui-
tenkin vertailla.

Verratessa vuoden zoo4 Vilma-hakemusten
kokonaisklsittelyaikoja koko vuoden kaikkien

ehkehakemusten kdsittelyaikoihin tai vuoden
zoo3 kaikkien hakemustan kdsittelyaikoihin, voi-
daan todeta, ettl Vilma-periaatteen noudattami-
nen ei plisilnt<iisesti ole pidentlnyt hakemus-
ren kisirrelyaikojen keskiarvoja.

Esimerkiksi ryoky'vyttomyyslaj isten ehkeha-
kemusten kisittelyajat ovat pdivln lyhyemmit
kuin kaikkien ryrikyvyttcimlyslaj isten hakemus-
ten vuonna zoo4 ja nelja piiivld lyhyemmlt kuin
vuonna zoo3. Tyokyvyttomyyslajiset plitcikset
edustavat noin 6o prosenttia hakijoille annetta-
vrsta omlsta elakepaatokslsra.

Vanhuuselikkeissd ja tyottomyysellkkeissi
klsittelyajat ovat hieman pidentyneet vuodesta
zoo3 sekl Vilma-hakemusren ettd kaikkien ha-
kemusten osalta.

Perhe-ehkkeiden elikesovitustilanteissa Vil-
ma-prosessi nlyttlisi tutkimuksen mukaan kui-
tenkin hieman hidastavan eldkkeen myontlmis-
ti.

- Lesken laskennallisen elikkeen laskemi-
sen sovittiin Vilma-elikkeissl olevan viimeiscn
elikelaitoksen vastuulla ja useilla elikelaitok-
silla tuntuu olleen vaikeuksia tissl uudessa toi-
mintatavassa ja lesken laskennallisen ehkkeen
koneeilisessa pyytimisessi. ja toimittamisessa.
Perhe-ellkkeiden klsittelyaikoja koskeva tulos
ei kuitenkaan ole huolestuttava, kun muistaa,
ettl Vilman voimaantulosilnnoksist[ johtuen
Vilma-perhe-elikkeiksi tulivat vuonna Loo4 ne
tapaukset, joissa edunjlttlji on kuollut tyossl
ollessaan. Perhe-ellkkeisti Vilma-tapauksiksi

E \tdevike z. zoot Tyiie lihe- le h ti 4 o uuo tta
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toteaa El5 ketu rvakesku ksen

kehityspdS! likk<i Katri

Raatikainen. Hdn on tutkinut

syksyl ld 2004 eldkelaitosten

kokemuksia Vii meisen laitoksen
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- Vanhuusehkkeiden ja perhe-elikkeiden al-
hainen prosentti selittynee silli, ettd elikkeen-
saajalla tai edunjittljllh on ollut jokin aiempi
ellke maksussa ja uutta toimintatapaa ei tdmin
takia ole voitu soveltaa. TyottcimJyseIlketilan-
teissa elikkeenhakijalla on ryottomi,yden alka-
essa harvoin ollur kahta rycisuhdetta, joihin tulisi
tuleva aika. Timi selittinee tyottomlysehkkei-
den " paremmuuden" ryolgryttomyysehkkeisiin
nd.hden, Katri Raatikainen selvittii.

Tytihtin lisid haastetta

Vilma toi eliikeklsittelijoille paljon uutta opetel-
tavaa, kun oman sektorin lainsiddlnnon lisiksi
piti omaksua nopeassa ajassa mycis muiden ell-
kejirjestelmien silnnoksil ja laskemista. Erilai-
set toisen jirjestelmin erikoistilanteet koettiin
vieli alkuvuodesta sekd asioina ettd tekniselti
toimivuudeltaan hankaliksi, mutta tutkimuk-
sen aikaan syksylld ne sujuivat jo useimmiten
ongelmitta.

Elikekdsirtelijdt ndkivit uuden toiminraravan
myos helpottaneen kjsittelyi, silli eliikehakemusra
ei tarvitse jakaa muille eldkeyhtioille ja yhteenso-
vitustiedot saa kiy,ttorinsl automaattisesti. Lisdl<si

useat eldkekisittelijit nostivat esille eldkkeensaajan
edur: ylai pddtos sisdltdl koko eldl<keen ja asioinri
vain yhden ehkelaitolaen kanssa. Myos eldkkeen-
saajilta tullutta Vilma-periaatetta koskevaa palau-
tetta pyrittiin tutkimuksessa selvittlmiin. Eldke-
kisittelijoiden mukaan palautetta on rullut vfiin,
mutta se on ollur myonreisrd.

Laajeneeko ennakkoneuvontaan?

Talla hetkella Vilma-periaate koskee vain elik-
keen ratkaisutilanteita.

- Jirjestelmll kehitetiin kuitenkin edclleen
ja niilll nikymin vuonna zoo8 Vilmaa on tar-
koitus hyodyntil myos ennakkoncuvonnassa,
Katri Raatikainen kertoo. Talloin kaikista cll-
kelaitoksista ja tyoelake.6 - nettisivustosta voisi
saada ennakkolaskelman, joka sislltdisi arvion
henkilon kaikkien elikelakien mukaisista pal-
veluista.

Pitki taival

Vilman aikaansaaminen on ollut suuri haaste ja

neuvotteIutulos. Vilman historia juontaa alkunsa
vuoteen ry72, lolloin ETK:n koordinointiryhmi
asetettiin. Vilma -ty<iryhmi perustettiin ry91.Tyo-
markkinaj drj estojen yksimielislys Vil ma-pcriaat-
teesta on vuodelta zooo. Mimeisen laitoksen peri-
aatteen lait tulivat voimaan \uonna zoo4.

- Elikelaitoksissa ja Eliketurvakeskuksessa
on tehry paljon ryori ja on jousretru, iorte eri
ehkelaitosten kanssa on loydetty yhteiset toi-
mintatavat, Katri Raatikainen kiteyttii.

Uuden toimintatavan kehittiminen on Kat-
rin mukaan ollut joskus hektistlkin. Lornalla-
kaan jdrjestelmd ei ole unohtunut.

- Olin lomamatkalla Englannissa ja kdvimme
yhdessl Sea Life -akvaariossa. Sielh oli muun
muassa haikaloja. Isoimman johtajahain nimi oli
liZilma. Silloin ajattelin, ettl juoksen karkr.run,
kun lomallakin Vilma tulee hain muodossa mi-
nun perlini.

Laittaisitko Vilma-nimen ryttlrellcsi?
- En.
Katrin tyttiren nimi on Maija.

leksti : P i rkko I yvii ko rpi
Kuvo: Tuulikki Holopoinen

valikoituvat ne, joissa ryosuhteiden ja ansioiden
selvittelyTn menee enemmin aikaa, Raatikai-
nen selitti.l.

Hakemusten kokonaismi.iri kasvoi yhdel<sln
prosenttia vuodesta 2oo3 vuoreen zoo4, joten
kdsittelyaikojen kehirysrd voidaan pitii ryydytti-
vdni uuden toimintatavan ensimmliseni vuon-
na. Katri Raatikainen arvelee, etta luorettavam-
man kuvan uuden toimintatavan vaikutuksesta
kisittelyaikoihin saa kuitenkin vasta tulevaisuu-
dessa toimintatapojen vakiinnuttua.

Perhe-elSkkeissS eniten parantamista

Vilman piiriin piisemisessl on ollut eri elike-
lajeittain suuria eroja. Kaikista vuonna zoo4 aL-

kaneisra elikepidtoksistd Vilma-pldtciksii on
ollut 3o prosenttia vanhuusehkkeistl, 57 pro-
senttia tyokiwyttomyysehkkeisti, 68 prosent-
tia ryottomyyseli.kkeisti ja ro prosenttia perhe-
elikkeistl.

Tyti e hhe- le hti 40 auo tta z. 200,

#
, - Uuden'tppi*I.ninen ei,ole huono

asia, toteaa Katri Baatikainen, joka
tutki VALIKO-kurssin lopprxyiiniiXn
Vilman onnistumista kSytSnndssd.
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VILMA lyhyesti

1 ; uoden zoo4 alusta alkaen se eldkelaitos, jossa elikkeenhakijan viimeinen ryd- tai
lf virkasuhde taikka yrimiijdjalao on vakuuteftuna ennen eldkkeelle siirrymistl, myon-
tiiii ja malcaa koko tydhistorian ajalta kerryneen elikkeen. TdmI ns. Vilma-periaate
tarkoirtaa siti, erti viimeinen ellkelaitos antaa ellkeplitolsen, johon on yhdisrerry eri
eldkejirjestelm ien ellkkeet.

Eliikkeenhakija saa siis kaikki rytielikkeensl yhdestl eldkelaitol<sesta, vaikka hin ryos-
sioloaikanaan olisi kuulunut useampaan eldkejiriestelmiiiin. Yksiryinen ehkejlrjestelmi
on noudattanut viimeisen laitoftsen periaatetta perustamisestaan urodesta tg6zldhtien.
Vuoden zoo4 alusta periaate laajeni koskemaan mytis kunnallisen, valtion, kirkon sekd"

Kansanellkelaitoksen toimihenkildiden eli&ejiirjestelmia.
Vilma-periaatteen myiitd eldkkeensaajien palvelun roivotaan paranevan, koska asioi-

da tarvitsee vain yhden ellkelaitoksen kanssa. Elikepiiitdsti koskevat kaikki dedustelut,
lisliselvirykset ja oikaisupyynntit osoiretaan vain yhteen paikkaan.
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Tutkijat lelupakin dHressd. Legoista syntyy monenmuotoisia
malleja kuvaamaan keskusteluaiheen laajaa kentt5i.

Tytiel5ke-lehden py<irein p<iydin keskuste-

lu kiydidn t6!ld kertaa lastenhuoneen ka-

lusteissa. Aiheena on teema yhteiskunnan

keski<istd: tytin ja perheen yhteensovitta-

minen. Se mainitaan muun muassa halli-

tusohjelmassa, siitd puhuvat vakavissaan

mycis EU ja OECD. Yldtasolla perhe-elimdn

nimeen ty<in tasapainottajana vannotaan

lujasti, mutta miten lie kiytinntin yhteen-

sovitus arjen myllerryksessd?

Viisastenkived sujuvan elSmdn ainek-

siin ovat etsimdssd professori Pauli Forma

(Turun yliopisto), tutkimusprofessori Kaisa

Ka u ppi nen (Tytiterveysl a itos) ja e ri ko i stut-

kija Johanna Lammi-Taskula (Stakes).
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- orta kai useimmilla on sekd jonkinlainen
ryo etti jonkinlainen perhe-elema. Jokai-
nen meistl on tdmhn alueen asiantuntija.
tvallisessa kahvipoytdkeskustelussa kuu-
lee ne parhaat yhteensovitusjutut.

Lieneekti kuitenkin teemaan perehry-
neillii tutkijoilla sywlllisempi ote tyon ja perheen
tematiikkaan? Annetaan heille puheenvuoro.

Stakesin erikoistutkija Johanna Lammi-Tas-
kula on ryd- ja perhe-elimln tutkimuksen ajan-
kohtainen nimi. Mainetta hlnelle on kerrynyt
muun muassa tuoreesta kirjasta "Puhelin, mum-
mo vai joustava ty6aika'. Lisilsi Lammi-Tasku-
la on yksi rytin- ja perheen yhteensovittamisen
kiisikirjan kirjoittaj ista.

- Se lienee Suomessa ensimmiinen laatuaan
eli kaikille rytipaikoille tarkoitettu yleisteos. Toi-
mialakohtaisia ohjeistuksia kylla aiheesta on teh-
ty aiemminkin, Lammi-Taskula toteaa.

Hln kertoo, efia oman rytiehminsl kymme-
nen viimeisti vuotta on vierfitlny't suomalaisia

rytiyhteistijii rutkaillessa ja ry<ipaikko.ien kayt:in-
toja kehlttaessa.

sosiaalipolitiikan professuuria.

- Esimerkiksi Eliketurvakeskus tutkii ryossl
pysymistt ja eliikkeelle llhtemistl llpikotaisin.
Uusia ndkokulmia eldkkeelle siirtymiseen vaikut-
taviin tekij6ihin on viime vuosina esitetry vain
vehan. Yksi tillainen tuoreempi li.hesrymistapa
aiheeseen on juuri se, miten ryo- ja perhe-elimin
yhteensopiminen liittyvit eliikkeelle siirtymi-
seen, Forma toteaa.

- Jo aiemmin on todettu, ettd puolisoilla on
taipumus siirtyl elikkeelle yhtaikaisesti. Titl
ilmiritd tutkailtaessa keskiq,tiin kuitenkin vain
ry<iuran loppupuoleen. Kuitenkin .io aiemmin
ty<iuran aikana tehdyt valinnat tai tapahtumat

v

"On turhaa rujatd
Urin ja perheen

h teens ou ittamifla k ouin
ahtaafli. €himrissri eri
asidt oaat keshirissri eri

aihaan. "

noastaan iitien asia eiki ainakaan ongelma, hin
painottaa.

YksityiselSmS piilossa tytipaikoilla

Kaisa Kauppinen huomauttaa, ettl toiset meistd
haluavat kuitenkin pitdi eri elemln osa-alueita
erillddn:

- Yksi ellman hallintakeino on, ettei yksi-
ryisellmIn asioita tuoda rytipaikalle. Lisiiksi jot-
kut tekevit niin, etteivlt esimerkiksi tietoisesti
hakeudu vaativalle ry<iuralle tai siind eteenplin
perheen tai kiinnostavan harrastuksen vuoksi.
Halutaan vdlmdd liian haastavaa ry6ti, jotta voi-
mavaroja jdisi enemmin ldheisille.

- Lislksi ihmiset saattavat pelitd leimautu-
mista ty6paikallaan, jos he kertovat olevansa
vaikkapa liheisensd omaishoitajia. Selvityksen
mukaan monet omaishoitaiat nauttivat ty6s-
tlin ja paneuruvar siihen tiiysill?i, mikd toimii
vastapainona omaishoitajan ryotaakalle, Kaup-
plnen llsaa.

Pauli Forma huomauttaa, etteivdt tutkimuk-
set osoita raskaiden hoivavastuiden tydntdvin
ihmisiii ennen aikoj aan ellkkeelle.

- Ellkkeiti koskevassa keskustelussa saattaa
olla enemmlnkin sellaisia stereorypisid oletuk-
sia, jotka eiviit pidii todellisuudessa paikkaansa.
Nliden ilmioiden avaaminen kannattaa ja on
omiaan hllventimldn ennakkoluuloja, Forma
toteaa.

- Lisdksi ihmiset kokevat asiat omalla taval-
laan. Esimerkiksi itse perhetilanne objektiivisesti
ei tutkimusten mukaan useinkaan vaikuta eldk-
keelle siirrymiseen, mutta se vaikuttaa, kuinka
ihmiset niml eri rilanreet kokevat, hen ja*aa.

Perhemyiinteisyydesti houkutteluvaltti

Myris Tytiterveyslaitos on samalla asialla eli ryo-
paikkojen hyviii kiytinttijii kehittlmlissii. Tirtki-
musprofessori Kaisa Kauppinen vetii Tytiter-
veyslaitolcen " tyti / eliimii -tasapaino" -toimin-
taohjelmaa.

- "Elimi' saattaa yksikseen kuulostaa vfiin
hassulta, mutta tosiasiassa me haluamme tar-
kastella asiaa koko elimlnkaaren ndktikulmasta,
johon luonnollisesti tirkelnl keskitini kuuluu
perhe-eldmi, Kauppinen toteaa.

Ohjelman tavoitteena on edistti ry<iellmin
tasa-arvoa ja moninaisuutta, parantaa ihmisten
tydssl jaksamism, vahvistaa rytin houkuttele-
flrutra ja helpottaa tiysipainoista rytiel?imiiiin
osallistumista.

= IJskomme, etri yrirysten houkuttelevuus
tlttipaikkana lisiintyy, kun suhtauturninen ry6n
ja perhe-eliimln yhteensovittamiseen on myiin-

tee-

jo

vaikuttavar lopulta eliikkeelle liihd6n ajankoh-
taan, hin jatkaa.

Forman piiZitelmii otsikolla "Perhe, tyo ja
rytissl jatkaminen" on luettavissa mm. Kunta-
ry<i zoro -tutkimuksessa "Tyiissl .iatkaminen ja
rytlssi jatkamisen tukeminen kunta-alalla".

Pikkulasten Sitien ongelma?

Tytin ja perheen yhteensovittamista tarjotaan
usein yleisli[kkeelai tytieliimiin pahoinvointiin.
Lienee parasta tarkistaa keskustelijoilta, miten
he reseptin ralaavat,

* Mielestiini on turhaa rajata rytin ja perheen
yhteensovittamista kovin ahtaasti. Ellmissii eri
asiat ovat keskitissl eri aikaan. Vaikka kokonai-
suus on sama, niin painopiste vaihtelee eri eli-
mln vaiheissa, Kauppinen korostaa.

kesitteen tai siti
rurha lohkominen ei ole

hyviisti. Ihminen on kokonaisuus. Vaikka kuin-
ka

Muitakin hoivavastuita kuin
lastenhoitoa

Perhetilanteiden esilldpito on niin ikiiiin niitl asi
oita, jotka koetaan monesti ristiriitaisina. Lam-
mi-Taskula kertoo huomanneensa rydyhteisciissl
seki ristiriitoja etta ymmerrysti eri sukupolvien
vililla.

- Tytipaikoilla luulisi l<iytyviin eri-ikiisten
ymmlrrysti perheelle, ovathan monet isovan-
hemmatkin viell ttiissl ja kantavat samalla huol-
ta ja hoivavastuuta lastenlapsistaan. Tdllaiset ti-
lanteet devatvain yleistymdin, kun vdki tyttpai-
koilla vanhenee, Lammi-Taskula toteaa.

muutosten varalle.
voi olla keino osallistua

tai omien vanhempien
huomaavinani, etti van-

jo

menee kuitenkin
al- Olen ollut

TuorC nii kiikulma elfi ketutkiniu kseen

Ellikeniktikulmaa keskusteluun tuo professori
Pauli Forma, jonka tutkimusten painopisteet
ovat viime vuosina liikkuneet eliilkeelle siirty-
misen ympdrillii. Forma on tdlli he*elll virka-
vapaalla Kuntien ellkevakuutuksen tutkimus-
paetliktin paikalta ja hoitaa Tirrun yliopistossa

Ty ; e labe- le b ti 4 o auotta z. 2oo5 $ttieltka



Pauli Forma toteaa, ettH kaikkein haasteel-
lisimmassa asemassa tyttn ja perheen yh-
teensovittamisessa ovat korkeakoulutetut
tyiintekijet ja epdtyypillisissi tytisuhteissa
tyiiskentelevit naiset. - Tytimiirin kohtu ul-
listaminen lieventdisi ristiriitoja, hdn sanoo.

l
{

0,r0

Kaisa Kauppisen mukaan tytieldmin kohen-
tamisessa on keskeistd tasa-arvon ja moni-
muotoisuuden sisiistdminen. - Olen papin
tyttirend mieltynyt kiteyttimidn sanomani
tiivistettyyn muotoon. T6ssd yhteydessd
la usu isi n :'Ja tirkein kaikesta on tasapa ino".

hoitamassa ei ole aivan har-

tai sen aikana.
sattuLl

mentin muodostavat hlwit ihmissuhteet niin
perheessl kuin tytipaikalla, hln jatkaa.

Forma toteaa, etti ihmisldheistl onnellisuus-
nlkemysti tukee myos muutaman vuoden ta-
kainen Kuntatyo 2oro -tutkimus, jossa kunnan
ryontekijdt saivat pisteyuid ry6ti, perhe-eliimiiii
javapaa-aikea.

- Pisteidea mlirl oli vakio, ja pisteet oli
jaettava nliden osa-alueiden kesken. Miti nuo-
remmasta henkil6sti oli kyse, sen tirkelmpi oli
perhe. Iln karttuessa ja siis perheen varttues-
sa pisteiri liikeni lisiil rytille. Niin ryii muurrui
vain tirkeimmeksi, mire llhemmlksi elikeikil
siirryttiin javapaa-ajan arvostus oli lehes vakio,
Forma kertoo

- Tirollainen pisteytysajatus on siini mielessl
hyvi, ettl se kuvaa todellisuutta: esimerkilai ai-
kaa on tietry mflirii ja se on jaettava eri elimin
osa-dueiden kesken. Ei siis voi olla seki perheen
kanssa, ttiissl etri vapaalla 24 tuntia vuorokau-
dessa, Lamrni-Thskula toteaa.

HIn rcteaa, ett'i kompromisseja ei voi vdlttdl,
Parasta ratkaisua.

Eivlt nlissl tilanteissa paina sellaiset asiat kuten
vaikkapa tuleva elike. Kylla yksilolliser rarkai-
sut llhtevlt aivan lihiajan mahdollisuuksista,
esimerkiksi siitl, onko rydsuhde pysyvi vai ei,
Lammi-Taskula huomaurtaa.

Taloustieteilijdt dominoivat keskustelua

- Elikejiirjestelmin sisllti katsottuna saattaa to-
dellakin erehryi luulemaan, ettl ihminen tekisi
kauaskantoisia ratkaisuja juuri eliketurva mie-
lesslin. N2iinhiin asia ei kuitenkaan ole, Forma
huomauttaa.

- Siinii mielessi on vdhln erikoista, erta talo-
ustieteilijlt ja tdouden reunaehdot dominoivat
elikekeskustelua. Kuitenkin ylairyisen ihmisen
ratkaisuissa harvoin talous on piiriml?iriiijlni,
Forma toteaa,

Keskustelijat ovat yhti mieltl siitl, ettd tus-
kin kukaan tekee esimerkilai lapsia taloudellisen
suunnittelun siivittlmdni.

- Mutta se kyllii tiedetiin, etta lapset uudis-
tavat ihmisen tytikykyn lisiilmiill2i rakkautta ja
hyvinvointia elem[an. Asian voisi ilmaista ta-
loudellisillakin termeilll, mutta klyttiisin silti

sltova

sen anta-

nihtlvilll, etti
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sanaa elinvoima. Se lisllnryy lasten myoti, Lam-
mi-Thskula uskoo.

- Todellakin elinvoima on hyvi kasite kuvaa-
maan kaikkea siti myrinteisti, miti perhe ihmi-
selle tuo. Elinvoima nikyy taatusti mycis ryopai-
kalla, Kauppinen myotlilee. Hin huomauttaa,
ette viime aikoina mytis taloustieteilijdt ovat al-
kaneet kiinnostua ihmisten onnellisuudesta ja
sen tutkimisesta.

"Seki etti"vai toko tai"?

Johanna Lammi-Taskulan mielesti perustyti
on noussut jilleen kunniaan. - Ainakin nor-
maalitytiajoista yriteteen pitliii kiinni. En66 ei
ihannoida ylenmddriisesti ympHrivuorokau-
tista ty6skentelyii ja sitd, etti suurin piirtein
asutaan tyiipaika!!a, hHn toteaa.

saavat naiset ovat hlmmistyttivln usein hoik-
kia, ovat usein satsanneer uraansa jo nuorena ja
ovat tottuneet tekemiin pitkil ryopdivil, Kaup-
pinen kertoo.

Kaikki tietdvdt, etteivit pitklt tyopiivlt ja
vahva tyosidonnaisuus ole omiaan kannusta-
maan naisia lastentekoon. Kauppinen toteaa,
etta iuuri tuossa vaiheessa, kun biologinen kello
alkaa tikittll, saattaa tapahtua ei-toivottavaa po-
larisaatiota, toisin sanoen siti, ettd naisen pitii
valita joko perhe tai ura - ei molempia.

- Jos nlin kiiy, niin se ei ole sosiaaliturvan,
esimerkiksi ehketurvan, kannalta hywi asia. Tiro
Kaisan esiin ottama ilmio on mielestdni valiterta-
va. Nyky-Suomessa on selkeisti nihtlvissi, cttl
"seki etti' -valinnat harvenevat ja "joko tai" -va-
linnat yleisryvit, Lammi-Thskula vahvistaa.

rycintlmissl r.raisia kotilideiksi? Isri raataa tdissri,
silla yhden ryosslkivif ln taloudessa tienestien on
oltava suuria. Tyo kay rankaksi, jotcn vaarana on
kuormittuminen .ja tlmin vuoksi tycielimistd
tipahtaminen. Lisiksi perheiden sisille syntry
vahvoja taloudellisia riippuvuuksia, ja esimer-
kiksi kotona oleville iideille ei kerry kunnollista
eliketurvaa, Lammi-Taskula toteaa.

- Ehkeuudistushan toi mukanaan elikkeen
karttumisen n.ryos lasten kotihoidon ajalta. Voi-
daan kysyd, onko uudistus omiaan Iiseemeen
titi kuvaamaasi polarisaatiota eli sitl, ettli toinen
tienaa, toinen hoitaa kodin, Forma sanoo.

- Tame on tietenkin osin ristiriitaista ja joh-
tuu siiti, etti elikkeelle siirtyr.r.risen my<ihentl-
minen on vain yksi ehkepolitiikan tavoite. E,lI-
keuudistuksessa lislttiin kannustimia molempiin
suuntiin: palkitaan tyossl jatkamisesta, mutta
toisaalta annetaan eliketurvaa myos ryomarkki-
noiden ulkopuolella oleville. Lislksi ellkkcelle
siirrymisaika on itse piitettivissi, .joten jousto-
mahdollisuuksia ainakin on, hen jatkaa.

Vaikka lasten kyky uudistaa ihmisen ryrivoimaa
tunnetaankin, ei lasten hankkiminen avaa kui-
tenkaan tieti urakehirykselle. Kaisa Kauppinen
toteaa, ette urakehirys tarvitsee tiettyl suunnitel-
mallisuutta. Kuitenkin monet vlittdvit ryduran
kiinteiden olevan pelkkll sattumaa.

- Yksi kiinnostukseni kohde on palkan muo-
dostuminen, misti teen paraikaa selvirysti. Siini
kaydaan lipi monia tausta-asioita kuten luon-
nollisesti koulutustasoa ja hierarkkista asemaa,
mutta mytis ylliittiiviimpiikin rekijoiti kuten
painoindeksid. Sukupuolten vllisil palkkaero-
ja tutkailtaessa huomataan, ettl hyvii palkkaa

Eldkeuudistus kannustaa naisia kotiin?

Yleisessi mielipideilmasrossa on keskustelijoi-
den mukaan nlklvissd selvil merkkii jopa fa-
milismista ja sen my6t1 "joko tai" -valinto.jen
ihannoinnista.

- Onko nyt nousussa oleva perhekeskeislys
Te ksti : Koti Ko I I i om iiki
Kuvot: luho Rohkonen
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lI StE
-OHJELMA

KANNUSTAA
TUTKINTOIH IN
Osaava jaksaa paremmin

lekstit: Pirkko lyviikorpi

rb;,
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- Enemmin joustavia valinnanmahdollisuuk-
sia, henkiliikohtaisia opinteitS, asiakaslih-
tiiisti ohjausta ia neuvontaa seke tydnanta-
jien sitoutumista, toteaa projektipiiiillikktt
Marja Pakaste Noste-ohjelman 16hitavoit-
teista.

\\

\

\\
Kuva: Tuulikki Holopalnen

Kun Noste-ohjelma parisen vuotta sitten kiiynnistyi, niin projektipiiiillikk<i

Marja Pakaste Etelii-Suomen l5i!ininhallituksessa esittiddneen kysymyksen:

Mistii oppilaat? Projektion ehtinyt jo puoleen viiliin ja kysymys on vaih-

tunut: Riittiiviitkti rahat? Viihiin koulutusta saaneet tytissd kiiyviit aikuiset

ovat ldytaneet Noste-ohjelman ma hdol lisuudet.

o
oro

o

www. noste-oh.ie I rna.fi
Nostetta osaamiseen

je tydel&mdHn

l6



Osaat enemmdn - ptirjiiiit paremmin

l\ I oste on pdiosin tyossl klFvien aikuisten
!\ orr"*ir* kohott#ir.t ri tarkoitettu ohjel-
ma. Se kohdistuu vlhiten koulutusta saaneeseen

aikuisvdestoon. Jo yli Tooo henkildii on aloitta-
nut Noste-koulutuksen!

Opetusministeri<i on yhteisry<issi rydmarkki-
najlrjesttijen ja ry<iministeridn kanssa kiynnis-
tdnyt vuosille zooi-zoo7 ajoittuvan aikuisten
koulutustason kohottamisohjelman, jonka ta-

voitteena on parantaa kohderyhmiin rytieldmdssi
pysymisti ja urakehirystl. Ohjelmalla pyritlln
my<is vaikuttamaan ry6llisyyteen ja lieventlmlln
suurten ikdluokkien eldkkeelle siirtymisen aihe-
uttamaa tyrivoimavaj austa,

Noste-ohjelman koulutus on tarkoitettu pdd-
asiassa 3o-59-vuotiaille ryossii kiiyville aikuisille,
joilla on paljon rytissl karttunutta ammattitai-
roa, mutta joilta puuttuu perus- tai kansakou-

lun jdlkeinen koulutus tai todistus. Aikoinaan
oli kiire rytielimeln ia koulut jiivit klymdtt5.
Ammatillinen rutkinto olisi kuitenkin hyvii olla
tulevaisuuden kannalta.

Noste-ohjelmassa tuetaan myos z5-59-vuo-
tiaiden henkiloiden peruskoulun loppuun suo-
rittamista,

Oppilaitoksia verkostoiva
ja kehittiivii hanke

i Projektipiiiillikko Marja Pakaste kertoo, ettl oh-
, lelma tekee yhteistyotl ryomarkkinaosapuolten
i kanssa ja oppilaitosten kanssa eri puolilla maa-
i tamme. Maan eri osissa on yhteensi 66 han-
i ketta.
i Hankkeissa ovat mukana yhteistyossd am-

' matilliset aikuiskoulutuskeskukset ja ammatil-
, liset oppilaitokset, kansanopistoja, kansalais- ja
i tycivlenopistoja ja aikuislukioita yhteistyriver-
i kostoineen.
i - Noste-ohjelman koulutuksissa pyritddn
r selvittimlln aikuisen hht6tilanne ja antamaan
i tarvittava tuki. Useat aikuiset, joiden ehmissl
i opiskelu ei ole ollut keskeiseni eliman sisiltij-
i nl, tarvitsevat alussa tukea. Omat siivet alkavat
i kantaa tuen ja ensimmiisten onnistumisten jil-
i keen mytis opiskelussa, projektipilllikko Marja
i Pakaste kertoo. Hlnen mielestiln Noste-koh-
i deryhmdiin kuuluvien aikuisten vahvuuksia ovat
, vahva ry<ielimln kokemus ja hywi opiskelumo-
, tivaatio.

- Talle perustalle on hywi rakentaa uuden
oppimista tai saada virallinen tunnustus osaa-
misestaan ndyttcikokeiden avulla.

Projektin painopistealueina tind vuonna ovat
oppisopimuskoulutuksen aktiivisempi kiyttoon
otto, yhteisryomuotojen kehittdminen ryomark-

, kinaosapuolten kanssa ja yritysyhteisryon edel-
: leen kehitteminen.

- Motivoimme entista enemmin ryrinantajia
mukaan ia yritimme saada nykyisti enemmin
miehil opinteille. Yriryksiin jalkautuminen on
toimintatapa, jota pitll edelleen kehittli ryrita-
pana. Yritysten tulisi entistl laajemmin oival-
taa aikuiskoulutusta jirjestivien oppilaitosten
mahdollisuudet tukea yriq,sten osaamista ja ke-
hittdmisti.

)))

petusministerion hallinnoima
Noste-ohjelma alkoi vuonna
zool ja jatkuu vuoteen 2oo7.
Ohjelma on suunnattu pliosin
ryossikdyville henkiloille, jotka
ovat Jo - 59-vuoriaita ja joit-
ten koulutuspohja on alhainen,
enintlln kansa- tai peruskoulu.
Mikili peruskoulu on jllnyt kes-
ken. voidaan tukea suunnata jo
2j vuotta tlyttlneille.

- Ohjelman kohderyhmlin
kuuluvia on noin lio ooo hen-
kiloi. Thvoitteenamme oli viime

vuonna saada koulutukseen 74oo henkilaa. Ta-
mln vuoden tavoite on 8ooo opiskelijaa. Kah-
den ensimmlisen vuoden tavoitteisiin emme
yltineet, mutta opiskel yamaarat ovat vuosittain
kohonneet. Tihin mennessi koulutuksen on
aloittanut yli 7 ooo henkilol, projektipilllik-
ko kertoo.

Opiskelijoista suurin osa on naisia. Yli 4o-
rruotiaita nosteopiskelijoita on kolme neljdsosaa

.ja yli 5o-vuotiaita nel.iisosa.
Noste-ohjelman rahoitus on ollut taattu, silh

ohjelman tavoitteet ovat tlrkelt. Aloitusvuonna
rahaa oli kiytossi rz miljoonaa euroa. Vuonna
zoo4 maara oli noussut jo 19,5 miljoonaan eu-
roon. Tinl vuonna budjettisumma on z6 mil-
joonaa euroa.

- Saamme tlmin lislksi varoja myos opetta-
jien kouluttamiseen ja seurantatutkimukseen,
Marja Pakaste kertoo.

Mahdollisuudet toteuttamiseen

Noste-ohjelmaa voi luonnehtia mahdollisuuk-
sien ohjelmaksi. Opiskelijallehan - samoin kuin
ry<inantajallekin - koulutus on maksuton. Mi-
kiili opiskelu tapahtuu tyriaikana, niin tytin-
antajan korvattavaksi voi jiiiidi kustannuksia
menetetysta tyoajasta. Koulutuksen jirjestelyt
tehdaan kunkin ryopaikan ja rydntekijin mah-
dollisuudet huomioon ottaen. Opiskelun on-
nistuminen edellyttii useimmiten seke ryoajan
ja ryopaikan joustoa emi ryontekijin oman ajan
kiiyttol. Noste-ohjelma maksaa oppilaitoksille
koulutuksen j irjestlmisestl.

Nosteen kautta ja sen avulla opiskelijan on
mahdollista hankkia ammatillinen tutkinto,
osatutkinto tai vaikkapa tietokoneen ajokortti.
Opiskelija voi saada tukea opintojen suunnit-
teluun ja lipiviemiseen. Peruskoulun tai lukion
keskenjlineet opinnot on mahdollista suorittaa
niin ikiin ohjelman avustulsella.

Noste on kehittlnyt aikuiskoulutukseen uu-
sia mallejakin. Hakeva-toiminta ja jalkautumi-
nen yriryksiin ovat onnistuneita tapoja opiske-
lijoiden l<iytimiseksi ja motivoimiseksi.

n ikuiskoulutus ja elinikeinen oppiminen ovat keskeinen osa koulutus- ja sivisryspoli-
rll dikkaa mutta myos ryollisyyspolitiikkaa. Hallitusohjelman mukaan aikuiskoulutusta
kehitetddn parlamentaarisen aikuiskoulutusry<iryhmln ehdotusten (OPM 3:zooo) pohjalta.
Aikuiskoulutuspolitiikalla edistetlln pyrkimylsiii rytillisyysasteen nostamiseen ja ikiraken-
teen muutolsen hallintaan, luodaan kilpailukyvyn aineksia sekd vahvistetaan yhteiskunnan
eheytti, tasa-arvoa ja kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Noste-ohjelman klynnistiminen oli
parlamentaarisen ry6ryhmln keskeisii ehdotuksia.

Tyiie khe - lebti 4 o aaotta 2.zoot $tdeldke



f yiiel:ikeuudistus Iuo haasteisra myos aikuis- i

I koulutukselle. Haluaako tyiriklinen viest<i :

jarkaa tyossd vai hakeudutaanko elikkeelle ja:
muun toiminnan piiriin heti, kun se on mahdol- i

lista? C)petusministericin Aikuiskoulutusyksikon,
johrrrjl Marira Savola sanoo, err:i keskeincn edel-
lytys on osaamincn si[oin, kun ihmiset pohtivat 

'
tyiissri jarkamistrr rai ellkkeellc lihtemisti. 

,

- Voiko ryiissl runrea irsens:i vahvaksi ja osaa- i

vrr ks i? 
i

Llhivuoder ovat haasravif, ryoeldmln nope- i

rrn nruutoksen ja iklrakentccn kehiryksen rakia. ,

Marita Savolan mukaan rikanaan vaille amma-

tillista koulutusta ieeneen aikuisvlestrin osaa-
mistasoon on kiireellisesti panostettava. Yhtent
apuvilineeni on viisivuotinen Noste-ohjelma.
Tyoikiisestii vlestosri llhes puoli miljoonaa on
vield vaiila ammarillista pohjakoulutusta. Viisi-
vuotinen Noste-ohjelma on rdltlloiry puurreel-
lisen pohlakoulutuksen omaavan keski-ikiisen
aikuisvleston osaamistason kohottamiseksi.

- Osaamista parantamalla tuemme pyrkimyk-
sil ryollisyysasteen ja ellkkeellejllmisiln nosta-
miseen, tihdentii johtaja Marita Savola. Hdnen
mukaansa on satsattava myos korkeatasoisem-
man peruskoulutuksen omaavan aikuisvieston

lisl- ja tiydennyskoulutukseen.

- Pyrittlessi nykyisti pidempiin ry<iuriin, on
luotava hywlt edellyrykset ammatillisten tai kor-
keakoulututkintojen antaman koulutuspldoman
jatkuvaan huoltoon ja uusintamiseen.

Koulutuksessa on vaihtoehtoja

Suomessa on rarjolla aikuiskoulutusta kaikilla
koulutustasoilla. Aikuisvdes16n osaamisen pa-
rantamiseen on opetusministeririn budjetissa
tini vuonna kiytettivissi noin 78o miljoonaa
euroa. TIti tiydentii tyohallinnon jlrjestlml

Kuva: Tuulikki Holopainen
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tyovoimapoliittinen koulutus .ja sen rahoitus.
Tyciikdisestii aikuisvlestosti noin 54 prosenttia
osallistuu vuosittain eriryyppiseen aikuiskoulu-
tukseen. Hallituksen tavoitteena on nostaa tama
osuus 5o prosenttiin vuoteen zoo8 mennessi.

Senioreita on osattava arvostaa

Johtaja Marita Savola kohdisraa sanansa ryon-
antajiin.

- Kun pohditaan henkiloston osaamisra ja
kehittimistd, kannattaa muistaa + 5o-vuotiaatkin
ja satsata mycis senioriryovoiman osaamiseen ja
motivointiin. Henkilokoulutusta ja uusia tyci-
tehtdvii koskevia ratkaisuja tehtiessl senioriryo-
voima liian usein unohderaan. Voidaan ajatella,
etti senioreja ei kannata kouluttaa eikl hei[e
kannata tarjota uusia haasteita. Yli viisikymp-
pisilh on kuitenkin vahva ammattitaito ja ko-
kemuksen tuomaa viisautta - myos he haluavat
kehittil itseiin uutta oppimalla.

- Jos halutaan, ette jousrava elikeikl toimii ja
joustaa mycis 68:aan piin, on seniorirycivoimaa
osattava arvostaa ja heidiin osaamistaan kdyttiii
ja kehittd:i. Heille pitli rohkeasti tarjota uusia
haasteita ja motivoida haasteitten ottamiseen.
Yli 5o-vuotiaiden pitil puolestaan miettil ryriti
ja tyriyhteisol avarakatseisesti ja ennakkoluu-
lottomasti. Nuoria virkamiehii ei pidii ajatella
itsensd. apulaisiksi vaan tasavertaisiksi kumppa-
neiksi, joiden osaaminen tuo ryotehtavien hoi-
toon ja ryciyhteiscion lislarvoa.

Marita Savola on vakuuttunut siitl, ettl ryo-
yhteiscit, .joissa on monipuolinen ikirakenne,
pdrjdivlr parhaiten nopeirren muutosten ja tu-
lostavoitteiden tilanteessa.

- En usko, ettd virtaviivaistettu ja saneerat-
tu tyoyhteiso on tuottavuudenkaan kannalta
paras. I

- Tasaveroinen suhtautuminen
eri-akaiseen henkiliistiitin kehittiiii
tytiyhteistin ilmapiiriii ja lislili tytin
tuottavuutta, vakuuttaa johtaja Ma-
rita Savola opetusministeritist6.

q alolainen Heikki Helokangas (5r) opiskelee uutra ammatria Noste-ohjelman avulla.
J - Halusin oppia uutta ja sydlntini ldhelh olevaa ammattia.

Heikki Helokangas opiskelee sunrioiksi. Hdn korostaa, etti koulutus vaarii palion
omaehtoista ryotl.

- On omaksuttava kaikki kirkkovuoden eri ajankohtiin liitrywiit rapahrumat. On ha1-
littava jumalanpalveluskdytinnot, kirkolliset toimitukset ja seurakunnalliset tilaisuudet.
Niitten liselai huolta on pidettdvl seurakunnan kiinteistciistl ja viheralueista, hautaus-
maista. Myos ruokapalvelu, puhtaanapito ja siisteys kuuluvat toimenkuvaan.

Heikki Helokangas kertoo opiskelusraan, etra rurkinro perusruu kahteen pakolliseen ja
yhteen valinnaiseen ndyttiirin. Ndytot on suoritettava muulla kuin omassa seurakunnassa.
Ensimmiisen niyttokokeen Heikki suoritti maaliskuussa Halikon seurakunnassa.

Tyoeliimdsti ja kehitrymistarpeista johdettu tutkinro antaa sekl toiminnallisen ettl
tiedollisen varmuuden. Heikin lisiksi Tirrun Kristillisen Opiston kursseilla on rt muuta
tutkintoon tihtidvlI opiskelijaa. Heidiin joukossaan on jo suntion toiti tekevil henki-
lOita 1a myos muissa seurakunnan tehtivissi toimivia ihmisil, jotka haluavat suorittaa
ammattitutkinnon.

- Olen toiminut seurakunnan ja sosiaalitoimen vapaaehtoistyontekijlnl. Kun loysin
Noste-ohjelman koulutuksen riesin, erra on uuden oppimisen aika. Suntioksi valmis-
tuttuani toivon saavani vakituista ryotl jossakin piin Suomea. Toivon - terveyden niin
salliessa - toimia virassa elikoirymiseen saakka siis yli 65-vuotiaaksi.

Eltimii on suuri opettaia

* Olen toiminut ldhes koko elamani liike-elimin palveluksessa myyjina, edustajana ja
itsenlisenl yrittdjinl. Perusoppinani on kansakoulu ja kansalaiskoulu ja niitten pidlle
olen kiynyt lukuisia erilaisia m)yndrlyli ja strategiakoulutuksia. Kdytintci ja elimd ovat
myos minua kouluttaneet.

Heikki Helokangas on kokenut myos tyottdmyyden. Omien sanojensa mukaan h1n
on ollut kahdeksisen vuotta tytiehmln ulkopuolella. Saman verran aikaa on kulunut
avioerosta. Heikki asui erohetkelh rz-vuotiaan poikansa kanssa kahdeksan vuoden ajan
yhdessl. Nyttemmin poika on muurranur Helsinkiin opiskelemaan. Hi

Heikki Helokangas on jo osaava suntio. HSnen mielestidn tyiinsaantimahdollisuu-
det ovat hyvat, sille "kysynt65 on ollutjo".
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- Me puhumme hyvinvoinnista, mutta emme
tiedi, misti ie syntyy, kiteyttea llkka Tuomi.

Hyvinvointivaltio voi olla hyvti tuote

Kulttuuri on teknologiaa
vahvempi vaikuttaja
Pohjoismainen hyvinvointimalli on kiinnostava, koska siind yhdistyvdt sosiaali-

suuden, yksi!<illisyyden ja kehityksen ulottuvuudet. Tutkija Ilkka Tuomen ndke-

myksen mukaan pohjoismainen malli on tulossa kiinnostavammaksi erityisesti

kehittyvissd Aasian maissa. Hyvinvointivaltion malli kdvisi brdndistd - merkki-

tuotteesta, ellei globalisoituminen vaikuttaisi asioiden kulkuun.

K

un olemme globaalisessa maail-
massa. niin kulttuuriser arvot ja
kysymykset eivlt ole itsestiin sel-
vii, turkija Ilkka Tuomi toteaa.
Hyvinvointimallin ongelmana on,
ettd sen ytimessl on pohjoismaisen

kulttuurin itsestllnselvJyl<sil, joita ei osata edes

kyseenalaistaa. Tdllainen asia on esimerkiksi ryo
ja tyon tekeminen. Jossakin toisessa kulttuu-
rissa tyritl ei itsesslln pideti tavoittelemisen
arvoisena asiana. Konfutselaisessa kulttuurissa
valtio ja sen virkamiehet ovat tiysin eri ase-
massa kuin meilli. Katolisissa maissa perheen
ja yhteiskunnan suhde on rakennettu vahvan
perheyhteisyyden varaan.

- Kun me menemme globaaliin maailmaan,
niin meidin pitlisi luoda sellainen hyvinvoinnin
malli, joka toimii maapalloistuneessa maailmas-
sa. Jos haluamme rakentaa hyvinvointibrdndin,
sen pitlisi suomalaisten lisiksi olla muittenkin
mielestl tekemisen arvoinen asia. Bri.ndin pitiisi
olla hieno juttu niin kiinalaisten kuin intialais-
tenkin mielestl!

Tirtkij a Ilkka Tiromen mielestl pohj oismaista
hyvinvointimallia on esimerkiksi Aasiasta kisin
r98o-luvusta lihtien katsottu erilnlaisen toivon
lihteeni - sellaisena asiana, joka voisi toimia
vaikkapa Aasian maissa. Pohjosmaista mallia ei
kuitenkaan ole eritelry riittivln tarkasti.

- Kdsitteelliselh tasolla puuttuu kuitenkin
linkki kehityksen ja hywinvoinnin vililli. Me
puhumme hyvinvoinnista, mutta hywinvointi-
valtion mallissa ei ndy mitdin selvli nykymaail-
maan sopivaa ajatusta siiti, mitl hyvinvointi on
ja miten se synr)y.

Tirtkija Tiromen mielestl on syyti ymmlrtii,
etti on olemassa ainakin kolme erilaista hywin-

voinnin perustaa: materiaalinen, yksildllinen ja
yhteis6llinen.

- Kulttuuri ja yhteistillisyys ldpdisevit kaikki
nimi tasot. Ihmiselld ei ole raakoja materiaalisia
tarpeita, joita se pysryisi hahmottamaan ilman
kulttuurisia ulottuvuuksia. Jos ajattelemme, etti
vaikkapa ruoka olisi tillainen, niin ihmisethin
mieltd.vlt ruuaksi aivan erilaisia asioista eri mais-
sa. Ihmiset nikevit myris vapaaehtoisesti ndlkae:
Paasto voi olla eldmen mielekkyyden ja hyvin-
voinnin kannalta aivan keskeinen asia.

Globaalissa maailmassa erilaiset sosiaaliset
kdytlnntit ja kulttuurin erilaiset arvojlrjestelmit
t6rmldvlt toisiinsa. Haasteena Ilkka Tuomen
mukaan on se, ettl voitaisiin rakentaa monikult-
tuurisissa ymplristriissl toimivia hyvinvoinnin
malleja. Mallien tulisi pystyl hallitsemaan eri
arvojlrjestelmien vllisii tormlyksid.

Llipintikyvti maailmamme

Globalisaation nykyinen vaihe on alkanut r98o-
luvulla. Informaatio, tieto ja kommunikaatio
ovat globalisoituneet. Ihmisten vuorovaikutus
on globaalia.

- Ennen liikkuivat tavarat imperiumin yti-
meen, nyt informaatio ja tieto kulkevat maiden
yli. Ihmisten maailmantulkinnat ja merkirykset
riippuvat historiallisista j a kulttuurisista arvojir-
jestelmistl. Tulkitsemme maailmalla liikkuvan
tiedon omista arvoisramme kesin. Yhreisryora
ja tiedon koordinointia tarvitaan, mutta se on
vaikeaa siksi, etti ihmisten maailmantulkinnat
aina perustuvat paikallisiin kokemuksiin .ia kult-
tuureihin.

Ilkka Tiromi kiteyttdl, etti globalisaation uusi
muoto on talouden ja tuotannon verkottumi-

nen. Myos kommunikaatio ja media ovat glo-
balisoituneet. Eri puolilta maailmaa saamamme
tieto kulkee nopeasti ja vaikuttaa heti toimimi-
seemme.

- Maailma tulee hpinlkyvlksi ja sitd kautta
kulttuurien erot erottuvat selvemmin. Ny\yises-
si maailmassa joudumme jatkuvasti vaihtamaan
kieltl ja merkirysjirjestelmll. Monikulttuurisissa
verkostoissa myos tieto- ja kommunikaatiojirjes-
telmien pitiisi olla erilaisia!

Globalisaation timln hetken vaihe on se, ettl
maailma on oikeasti verkottumassa ja se on ver-
kottumassa uusien teknologioiden kautta.

- Vasta nyt alkaa ni.kyd se, ettl tietoyhteis-
kunta on muurrumassa globaaliksi. Tietoyhteis-
kunta maapalloistuu. Silloin herli myos kysymys
siitl, ovatko kesiryksemme tiedosta oikeita.

Tirtkija Ilkka Tiromen mielestl Pohjoismais-
sa tiedolla on vahva valistuksen tausta. Tieto on
objektiivisen tarkkaan mllriteltyl ja kriteerit
oikeasta tiedosta ovat selvit.

- Meidln tulisi piisti valistuksen mallista
pykilln verran pitemmille - monikulttuuriseen
malliin. Ymmlrrys ja tieto nousevat kulttuu-
reista.

Ilkka Tiromi ryoskenteli tutkijana Euroopan
komission Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC)
Sevillassa toimivassa instituutissa maaliskuuhun
asti. Hin on juuri perustanut Suomeen tutki-
muslaitoksen, joka keskitryy merkitysjirjestel-
mien ja niihin liitrywien uusien teknologioiden
tutkimukseen. HIn osallistui talvella Helsingissl
pideryyn HyvI Suomi zozo -tilaisuuteen.

Teksti : P i r kko I y v iiko r p i
Kuvo: Mouri Helenius
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f /tieliiman uudistuspyrkimysren ravoirreena
I on o[[ur lisiiri ryohyvinvointia ja ry<issl viih-

tymistl. Tyoelemen hyvinvoinnin ja vetovoiman
parantaminen on myos ellkejlrjestelmille hyvin
tirkeli, koska ryoelimin laatuun liittyvdt ongel-
mat voivat rajoittaa suurestikin eldkejlrjestelmln
tar.joamien kannustimien klyttril.

Ehkeuudistuksen onnistuminen edellyttli,
etti hyvinvointi ja viihtyminen tyossl vihin-
tiinkin siiilyviit, mutta mieluiten vieli paranevat
enrisesraan. Kehitdimilh ryiihlvinvointia ediste-
tiin samalla merkittivisti ikllntywien halua .ia
mahdollisuuksia jatkaa rydelimissl pidempiln
kuin muuren olisi asianlaita.

Selvityksessl tarkastellaan Tyrieliimiin kehi-
rysohjelman, Kansallisen iklohjelman ja Tyossi
jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelman
kokonaisuutta tytihlwinvoinnin j a iklinry'vien
ryossd pysymisen kannalta.

Analrysi kohdistui viiteen tyohywinvointi-
tekijliin, joita olivat tyoyhteisojen toimintata-
vat, ry<iolosuhteet ja rytjprosessi, am matti taito
ja osaaminen, ryokyky ja jaksaminen ja ikdln-
rFvien asema.

Johtamisella tdrkeS rooli

Tulokset vahvistivat ensinnd.kin kisitysti tyo-
yhteisrijen merkiryksesti ryrihyvinvoinnin luo-
misessa. Tyoyhteis<ijd on syyta kehittiili hyvlin
yrityskulttuurin suuntaan. Kehitti.misessd on
tirkeii toisaalta toimipaikkojen johtamistapo-
jen muuttaminen ja toisaalta rytiilmapiirin pa-
rantaminen.

Esimiehiltl edellytetiin entiste enemmln
viestintd- ja yhteistyovalmiutra, paineensieto-
kykyl, ajanklytrin hallintaa ja sopeutumiskykyd
nopeisiin muutoksiin. Keskeistl on myos oival-
taa, ette ryoyhteisossi on hyvin erilaisia ihmisii,
joiden erilaisuus olisi otettava entista tarkemmin
huomioon.

Erilaisuuden johtamisessa on huomattava val-
mentava johtamisote, yhteisryo, kommunikointi
ja koko tyoyhteison osallistuminen. Esimiehen
roolin olisi muururrava klskyttiijiistii ja valvo-
jasta ryonteon edellyrysten turvaajaksi ja tiimin
valmentajaksi.

Ty6ilmapiirin parantaminen edellyttil vuoro-
vaikutuksen, yhteistydn ja tiedon kulun paran-
tamista. YhteisollisyTden lislintyminen tarkoit-
taa edisrymisti my<is keskinlisessl avunannossa,

toisten henkiltjiden kannustamisessa ja kunnioit-
tamisessa, eli edisrystl me-hengessi.

Samaan yhteyteen pitiisi kuulua myos pa-
rantunut valmius kohdata, hallita ja ratkaista
ristiriitatilanteita.

Johtamiskulttuuri ja ryoilmapiiri kietoutuvat
yhteen avoimen vuorovaikutuksen, tiedonkulun
ja yhteisryon kanssa. Myris ryrimenetelmien pa-
raneminen, esimerkiksi tiimiryri, lisasi tulosten
mukaan merkittlvisti tyohywinvointia. Ndmi
kaikki seikat ovat hFvan yriryskulttuurin tlrkei-
ti tunnuksia.

Yriryskulttuurin paraneminen ja sen erillis-
ten osatekijoiden, kuten eriryisesti johtamisen
kehitryminen, vaikuttavat merkittivlsti myos
ikldnryvien halukkuuteen pysytellii ryoelamasse
entistl pidemplln. Tirlokset puhuvat sen puo-
lesta, ettd ryokulttuurin kehittimisti on syTti
jatkaa ja voimistaa.

I kiiEintyvien kou !utu svajetta pa ikattava

Toinen keskeinen ja erittlin tirkei havainto oli
se, ette ikllnryvien heikko koulutustaso ja heik-
ko osallistuminen koulutukseen estivit tehok-
kaasti ryossi jatkamista varsinkin, kun ryoeldmin
vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Koulutustason
vaje ei ole sinlnsl uusi havainto, mutta ohjelmis-
sa sen merkirys tuli jalleen kerran terdvlsti esiin.
Koulutusvajeen todettiin lisdksi uhkaavan yhl
useampia ihmisii jo verraten nuorella illli.

Hyvin tlrkeii on myos se, ette iklinty'vien
yleis- ja ammatillisessa koulutuksessa kdytetlln
juuri heille sopivaa opetuksen tapaa, silli muu-
ten opetuksesta suuri osa menee hukkaan. Tll-
loin ohjelmissakin korostettu ryossa, ry6paikalla
oppiminen on siti tlrkelmpil, suorastaan vdlt-
tlmltontl, jos ik2i2inrywi2i halutaan todella pitli
kiinni rytiehmi.ssl.

Tyopaikoilla koulutuksen tulisikin olla sen mu-
kaisestijatkuvaa ja systemaanista. Tyopaikoista olisi
ultava todella oppivia organisaatioita. Hankkeissa
saatiin paljon hyvil esimerkkejd ryopaikkakoulu-
tuksessa kiytettdvisti menetelmisti.

Tyokyvyn yllapito ja kehittiminen on niin
iklin vllttimiton edellytys ikldntywien tyo-
markkinoilla selviimisessi. Ohjelmien analyysis-
ta ilmeni kuitenkin, ette perinteisti tyky-toimin-
taa tulee kehittii laaja-alaiseksi ryohywinvoinnin
tukemiseksi ryripaikkojen sisllli. Sen piiriin olisi
sFyte ottaa entista enemmln myris koulutus ja

osaaminen, motivaatio- ja asennetekijht, sekii

ryriyhteisd j en kehittlminen.
Tydyhteisojen kehittimiseen tulisi sisdlrya hy-

vinvointitekijoiden, esimerkiksi avoimuuden,
johtamispolitiikan ja ilmapiirin parannuksia.
Ikddnrywien sairastavuuden yleispzs liitryy usein
tyon henkiseen rasittavuuteen, joten siihen pi-
tlisi kiinnittli lisli huomiota. TdmI on tirkeii
myos siksi, etti tyokyky- ja jaksamisongelmat
voivat yleisryt, jos ikdinryneet jatkavat heiken-
ryneesta terveydentilasta huolimatta entista pi-
dempaan ryoelamassa.

Asennemuutosta ikddntyneisiin
tarvitaan yh6

Iklintyvien asemaan liittyvid asennemuokka-
usta on saatujen tulosten valossa s)yta jatkaa.
Tyoyhteis6issi nd1'ttll olevan edelleen kielteisil
iklasenteita, vaikka niihin onkin kiinnitetry jat-
kuvasti huomiota. Esimerkiksi ikdjohtaminen on
ollut ainakin toistaiseksi vdhaisti.

Ikidnryvien ryokywysti ja rydssl pysymiseste
saatuja hyvid esimerkkejl onkin srytl levittll
eriryisesti yrirysren johdon ja esimiesten tietoon.
Tyopaikkojen tyciterveyshuollossa on iklinrywi-
en sairauksiin ja pslykkiseen jaksamiseen kiin-
nitettdvi kasvavaa huomiota.

Ehkeuudistus vaikuttaa osaltaan ikiintyvien
asemaan ja etuuksiin. Uudistuksen vaikutuksia
onkin tarpeen seurata heti uudistuksen voimaan-
tulon alkuvuosista lihtien. Keskeistl on esimer-
kiksi eldkeasenteiden ja todellisen ehkkeelle siir-
tymisidn kehiryksen seuranta ja arviointi. I

Sino Forss

lutkijo

Lahde: Simo Forss(2004): Kansalliset kehitysohjelmat, tyohy-
vinvointi ja ikaantyvien tyossa pysyminen. Elaketurvakeskuk-
sen monisteita 52.
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Hyvd tycipaikka ja
ammattitaito pitdvdt
ikiitintyvdn tycissd

Tytipaikan hyvi ilmapiiri, kannustava johtamisote, mahdollisuus oppia ty6-

paikalla ja ikdintyvien ty6n arvostus muodostavat yhdessi hyvdn ldHkkeen

ikiHntyvdn ty<isti pakoon. Temii tulee selv5sti esiin tuoreessa kansallisia kehi-

tysohjelmia koskeneessa jatkoselvityksessi.
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Tutkijaliiiikiri Miia Kivi-
pellon ja professori Bengt
Winbladin tavoitteena on
kehitellii dementian ete-
nemistd hidastava ldike.

IBrnBlttiasta
kdrsivien joukko kasvaa

Elintavoilla voi torjua
riskitekij6ite

- Jos haluaa torjua dementian riskiii,

kannattaa jo keski-iiisse pitee kunto-

remontti. Elintapamme kun vaikutta-

vat merkittdvdsti aivojemme vointiin.

Kohonnut kolesteroli, korkea veren-

paine, diabetes ja ylipaino ovat mytis

dementian riskitekijriite, varoittaa

tutkijaltitikdri Miia Kivipelto.
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ementiatutkimuksen uranuurt4a, pto-
fessori Bengt Winblad virvisi kolmi-
sen vuotta sitten Kuopion yliopiston
lahjakkaan nuoren tutkijan Karoliini-
seen instituuttiin Tukholmaan. Alan
kliininen tutkimus on Poh.ioismaissa

huippuluokkaa. Kuopio, Tirkholma, Griteborg
ja Koopenhamina ovat verkottuneet virtuaalisek-
si tutkimuskeskulseksi. Nappia painamalla saa

nlhtlville laajoja potilasaineistoja ja niiin Poh-
joismaat voivat osallistua suuriin kansainvdlisiin
tutkimushankkeisiin.

- Dementia on oireyhryml, johon voi johtaa
monta erillistl tautia. Maaritelmln mukaan se il-
menee vakavana muisti- ja muuna kognitiivisena
heiri<tne, esimerkiksi lukemisessa, hahmottamis-
sa tai kielellisessi ilmaisussa vaikeuttaen piivit-
tiistl ry6tI tai sosiaalisia suhteita. Alzheimerin
tauti on yleisin dementian syy', ehkl noin 6o-7o
tapauksista johtuu siitl, Kivipelto selittii.

Suuri haaste

Suomessa dementiasta kiirsii yli rro ooo ihmis-
ti. Uusia tapauksia todetaan rr ooo vuosittain.
Dementian yleisryminen on luonnollinen seu-
raus vdest<in ik5lnrymisestl. Toisaalta rauri pys-
tytlln diagnostisoimaan tarkemmin kuin vieh
pari vuotta sitten. Keskivaikean ja vaikean de-
mentian kustannukset ovat yhteiskunnalle jo lii-
hes pari miljardia euroa vuodessa. Vastaisuudessa
kaiketi enemmln, silli dementiatapausten midri
kasvaa huimaa vauhtia.

- Viidenkymmenen vuoden pddstl sairastu-
neita on nelji kertaa nykyistii enemmin. Jos tau-
din puhkeamista voitaisiin lyklte viidelll vuo-
della, milri puolittuisi.

Dementian riskitekijiit voi havaita jo keski-
ikiiiselli. Onkin tlrkell runnisraa alkuoireet -
esimerkiksi erottaa tavallinen hajamielisyys tau-
tia ennakoivista vakavista muistihlirioisti.. Ai-
voissa tapahtuneet muutokset voidaan havaita
aivokuvauksella.

zooo-luvulla dementiatutkimuksessa on har-
pattu suuri askel eteenpiin. Ennen riskitekiji;ina
pidettiin vain korkeaa ikli ja perinttitekijtiitii.
Viime vuosina riskeiksi on todettu monia ell-
mdntapatekij6iti.

- Kuopion yliopiston kansainvdlisti huomio-
ta herittinyt Pohjois-Karjala -tutkimus osoitti
ehka tarkeimmiksi riskitekijoiksi korkean ve-
renpaineen ja korkean veren rasvapitoisuuden,
Viisikymppiselli korkeat arvor lisiivit merkit-
tivlsti myohemmin puhkeavan taudin riskid.
Siksi silloin kannattaa tehdl "perushuolto" eli
tarkastaa verenpaine ja kolesteroli- ja sokeriarvot
seki. kiinnittdi huomiota elintapoihinsa. Toisin
sanoen katsoa mitl sy<i ja miten paljon liikkuu,
silli kumpikin vaikuttaa verenpaine-, kolestero-
li- .ia sokeriarvoihin. Liian aikaisin dementian

ehkriisyii ei voi aloittaa, silh muutos aivoissa ta-
pahtuu vaivihkaa ja alkaa 2o-3o yuotta ennen
taudin oireiden ilmaantumista.

Kivipelto huomauttaa, etti heidln tutkimuk-
sensa mukaan veren yhpaineawo t6o ja koleste-
roliarvo 6.y lisiii dementian riskin z-3 -kertaisek-
si suositusarvoihin verrattuna. Nyt suositusarvot
ovat siirtyneet alaspiiin ja jo veren ylipainearvos-
ra 4o ja viiden ylittlvlsti kolesterolista pitlisi
havahtua.

Noin kolmanneksella dementiapotilaista sai-
rautta esiinryy suvussa, mutta sly ei ole pelkis-
tiln geeneissl, silh perheenjdseniin kohdistuu
samoja ympiristd- ja elintapatekijoitii. Kivipel-
Ion mukaan uudet rutkimukset korostavat ravin-
non merkirystl. Jos syo paljon ryydyttdmi.ttomii
kovia rasvoja, riski lisdinryy. Ruotsalaisessa tut-
kimuksessa seurartiin yli seitsemln tuhannen
to-vuotiaan miehen terveytte z8 vuoden ajan.
Se kertoi jo parin kilon ylipainon olevan riski,
joka kasvaa lisiikilojen karttuessa. Liikalihavilla
riski oli z-3 -kertainen.

- Jos henkilolli on kolme riskitekijiiii, liika-
lihavuus, kohonnut verenpaine ja kolesteroli,
riski kasvaa kuusinkertaiseksi. Flysinen aktiivi-
suus keski-idlll voi olla suojaava tekijl: vdhintiin
kaksi kertaa viikossa liikuntaa harrastavilla on
selvlsti pienempi dementiariski kuin sohvape-
runoilla. Myos aivojen harjoittaminen ja kiiytt6
kasvattaa niiden reservikapasiteettia. Silloin jos
sairastuu, taudin oireiden ilmaantuminen kestll
kauemmin, silh aivoissa on misti ottaa.

Dementiatutkimus on
kymmenkertaistunut

Professori \Tinblad on optimisti, silll dementian
hoitotilanne on nyt paljon valoisampi kuin vuo-
sikymmen sitten.

- Yhi useampi laakari kiinnostuu dementian
hoidosta ja tutkimuksen mdiri on kymmenker-
taistunut. Lidketehtaat satsaavar siihen ja hoito-
henkikikunnan jatkokoulutukseen. Kymmenen
vuotta dementiaan ei ollur yhtd.i.n hikettd, nyt
niitl on jo neljii. Niilli. voidaan helpottaa oirei-
ta ja jarruttaa taudin etenemisti noin vuodella.
Mutta niiden teho on rajoitettua, riippuvaista
taudin laadusta ja se voi vaihdella. Kehitteilh on
myos toisen ryyppinen lidke, jonka positiivinen
vaikutus olisi nykyistii pidempi.

Kivipellon ja $Tinbladin tavoitteena on ke-
hitelli taudin etenemisti hidastava, aivojen her-
mosolujen kuolemista estdve leeke. Kumpikaan
ei silti usko, erre mikean l2iiike pysryy korvaa-
maan aivoissa jo tapahtuneita vaurioita ja pa-
lauttamaan sairastunutta taudin alkamista edel-
tineeseen tilaan.

Kivipelto huomauttaa, etti dementia ja Alz-
heimer muistuttavat sydinsairauksia siind., ettd
mytis niihin vaikuttavat ratkaisevasti elintapa-

tekiiiit. Ldtkirystii tirkedmpini Miia Kivipelto
pitiiikin ennaltaehkiisyd,

- Dementia on niin monimuotoinen sairaus,
ettei siihen yksi liiiike riitl. Kymmenen vuoden
piiiistl meillii on varmasti jo parempi laakeva-
likoima.

Tutkimus kiehtoo

Miia Kivipeltoa kiehtoivat aivot ja ihmisen
muisti jo lddketieteen opintojen alussa Kuopios-
sa. Siksi hdn valitsikin neurologian ja geriatrian
ja osallistui yliopistonsa laajaan Pohjois-Karjala
Projektiin liiryviiiin jatkotutkimukseen.

Tirtkimustyti on imaissut Miian kokonaan.
Haasteellinen ja mielenkiintoinen ryo \i7inbla-
din tutkijaparina ja "oikeana kitend' merkitsee
pitkil ryopiiivil. Kivipelto istuu usein rycihuo-
neessaan tietokoneensa vieressd pikkutunneille
asri.

Tirkholmasta Miia Kivipelto jatkaa tiivisti
yhteistycitl Kuopion kanssa. Suomen aineisto
on kansainvdlisestikin ainutlaatuinen: se on laa-
ja pitkittlistutkimus yli zo vuoden ajalta. Pe-
nntersta laakarrnryotatGan han er ole hylannyt.
Hln ty6skentelee Huddingin sairaalan muisti-
klinikalla.

Kivipelto kuuluu myos arvovaltaiseen kan-
sainvlliseen, dementiahikkeitl kehittelev6ln
tutkijaryhmiiiin. Sen kokoukset py<irittdvit hin-
ti ympdri maailmaa. Uusia lupaavia leaketutki-
muksia johdetaan Yhdysvalloista ja Kanadasta.

Kivipelto osallistui maaliskuun alkupuolella
Sorrentossa, Italiassa, jirjestetqyn isoon Alzhei-
merin tauti/Parkinsonin tauti kongressiin, joka
on yksi alan johtavia tieteellisii foorumeja.

- Meidln suomalaiser liiydrikset elintapate-
kijdiden ja dementian vdlisestd yhreydeste olivar
n:ikfv:isti esillii ja saivat laajaa huomiota.

Muutoin kongressissa esitettiin paljon uut-
ta perustutkimusta, joka selvittelee Alzheime-
rin taudin synrymekanismeja. Thutipatologian
tunteminen on tirkeli muun muassa uusien ja
entista parempien l&ikkeiden kehittelylle.

- Kehitteillii on myds uusi rokote Alzheime-
rin tautia vastaan. Aiempi rokotus-kokeilu ka-
riutui sivuvaikutuksiin, mutta nyt uusi yritys
pohjautuu ns. passiiviseen immunisaatioon, eiki
sen pitiisi aiheuttaa vastaavia sivuvaikutuksia
kuin aiemmassa kokeilussa. Tirtkimushenkil6i-
den rokotekokeilu voi mahdollisesti alkaa sylsyn
aikana, Miia Kivipelto arvioi.

feksti jo volokuvot:
ferttu Levonen

Kuvitus: I I kko Kunp u n en
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oka toinen elikehakemus tehdiin tule-
vina vuosina Internetin kautta, arvioi-
daan slhkoisten ellkepalvelujen tarvet-
ta selvittlneessl kyselyraportissa'. Arvio
perustuu kuitenkin aikaisempaan tutki-
mukseen.

Vuonna ry97 rchty case-tutkimusz osoitti, ettl
ldhes 8o prosenttia Internetin keski-ikiisistii pli-
vittiiskiyttijistl halusi tarkistaa eliketietonsa ja
runsas 70 prosenrria tehda elakehakemuksensa
nerin kautta. Johropddt<is on. etti tottuneet ne-
tinkiiyttiijiit ovat halukkaita kdyttimidn verkkoa
kaikenlaiseen asiointiin eika ehkkeen hakeminen
muodosta tlstl poikkeusta.

Ensi vuonna vanhuusehkehakemus liitetdin
ryoellkej drj estelmin verkkopalveluihin. On ole-
tettavaa, etti alussa hakemuksia tulee verkkoteit-
se vlhln ja syykin on ilmeinen. Vuonna 1941 rai
myohemmin synryneistl alle puolet on tottunei-
ta verkonkdyttajia ja viela harvemman tavoittaa
tieto uudesta palvelumuodosta.

Varttuneissa ikiluokissa verkkovalmiudet pa-
ranevat nopeaa tahtia. 5o-luvulla syntyneisti
noin 8o prosenttia klyttii siinncillisesti Inter-

netia ja tottuu yhi enemmdn kaikenlaiseen sih-
koiseen asiointiin. Heille ellkehakemus on yksi
asiointi muiden joukossa.

Omat tiedot parasta verkkopalvelua

Omien rycisuhdetietojen tarkistaminen on kaik-
kein halutuin verkkopalvelu vakuutetuille. Joka
toinen haluaisi tarkistaa tietonsa seuraavan vuo-
den aikana. Timi on osoitettu kahdessa kyse-
lyssl, jotka Talousrutkimus Oy teki Tyoeliike.fi
-toimikunnallevuosina zoor ja zoo3. Kummas-
sakin haastateltavina oli vlestollisesti edustava
otos 2o-64-vuotiaista suomalaisista Ahvenan-
maa poislukien.

Oheinen taulukko nlyttii, mitl verkkopalve-
luja vuonna zoo3 keviilli vastanneet kansalaiset
arvelivat tarvirsevansa vuoden sisiillii. Aikarajoi-
tuksen tarkoitus oli ohlata ajattelua omakohtai-
seen tarpeeseen.

Ehkehakemuksen osalta aikarajoitus kuiten-
kin pilasi koko kysymyksen, vastaajan olisi pite-
nyt ensin arvioida hakeeko eldketti vuoden sisil-
h .fa sitten tekisiktj sen sdhkdisesti. Siksi eliike-

Sdhktiinen asiointi on tottumusky-

symys. Varttuneista moni turvautuu

kyndin ja paperiin tdrkeitd asioita,

kuten eldkehakemusta tehdessddn.

Tilanne muuttuu kuitenkin nopeasti.

Vdhintddn joka toinen elikehakemus

tulee verkon kautta, kun sdhktiiseen

asiointiin tottuneet, nyt keski-ikiiset

sukupolvet alkavat hakea eldkkeitS.

hakemuksen osalta taulukko ei anna relevanttia
tietoa. Eldkehakemusta koskevassa lcysymyksessi
ei olisi saanut olla aikarajoitusra.

Elikearvio on melkein yhti haluttu verkko-
palvelu kuin ryosuhdetiedot, mutta henkilokoh-
tainen neuvonta verkon kautta kiinnostaa vain
joka kolmatta. Ehkepa tottunut verkonklyttlji
osaa selvittli itse asiat tutkimalla tietosivuja.

Yleisesti ottaen yleistieto kiinnostaa vihem-
mdn kuin henkilokohtainen tieto. Ero ei ole kui-
tenkaan suuri.

Joka kolmas vastaaja arveli tarvitsevansa seu-
raavan vuoden aikana verkosta saatavia elike-
tietoja.

Ulkomaantyti kiinnostaa nuoria

Elikeasiat kiinnostavat myos nuoria, ainakin
osaa heisti. Vaikka tieto on vihiisti, tiedetiin,
etti elikejirjestelml on olemassa ja ettl sinne
maksetaan maksuja ja jotain alkaa karttua.

Ulkomaantyri ja sen vaikutus elikkeeseen
kiinnostaa nuoria selvisti enemmin kuin muita
iklluokkia. Kaikkein eniten se kiinnostaa alle
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io-vuotiaita, hywin koulutettuja ja opiskelijoita.
Nema kielitaitoiset, tyri- ja perhesidoksisra va-
paat nuoret ovat juuri niitl, jotka todennik<ii-
simmin lihtevlt ryon periin ulkomaille.

Omat tycisuhdetiedot kiinnostavat nuoria sii-
nl missi vanhempiakin. Joka toinen nuori tai
nuori aikuinen haluaa tarkistaa, ovarko rydsuh-
teet kirjartu rekisteriin oikein. Elikkeen euro-
milrdn tietlminen houkuttelee huomattavasti
harvempaa nuorta.

Verkossa oleva luento-, koulutus- ja oppima-
teriaali kiinnostaa sekin nuoria muita enemmin.
Oletettavasti he tarvitsevat tlllaisia tietoja esi-
merkiksi omissa opinnoissaan.

Pankkitunnukset kansallisesti
merkittSvin innovaatio

Pankkitunnusten klyttorinorto tunnistautumi-
sessa oli Ty<iellke.fi -palvelun kansallisesti, jopa
kansainvilisesti merkirtivin innovaatio. Tutki-
muksella haluttiin tietoa siitl, miten kansalaiset
tihin suhtautuvat periaatetasolla. Luottavatko
he ryoeldkejirjestelmdn rieroturvaan eli siihen,
ettei ellketietoja vuoda markkinaperiaatteella
toimiville pankeille.

Osoittautui, ettl mielipiteet hajosivat tasai-
sesti puolesta ja vasraan. Joka neljiis piti pankki-
tunnusten kiiytt<ii huonona ja yhtl moni hywiinii
toimintatapana. Tirtkimuksen tekoaikaan Tyo-
ellke.fi oli ollut kdytossi puolisen vuotta, joten
suurin osa vastasi asiaan periaatekysymykseni
tuntematta palvelua.

trkempi analyysi osoitti kuitenkin, etti suh-
tautuminen pankkitunnuksiin muistutti tlysin
suhtautumista muitakin teknisie uutuuksia koh-
taan. Niiti on selvitetry monesti aina runsas sata
vuotta sitten telefoonien yleisrymisestl klnnyk-
klboomin liipilyontiin. Selviryksissi on osoirer-
tu, ette suomalaiset ovat hanakoita aloittamaan
uusien laitteiden klyttol ja etti ensimmliset
kokeilijat ovat erehssd asuvia nuoria miehiii ja
myohlisimmit omaksujat pohjoisen asukkaita
ja sielh miehet naisia useammin.

Entd todellisuus?

Mielipidetiedustelut antavat ihmisten kiiyttiiyry-
misesti todellisuutta paremman kuvan. Ihmiset
aikovat monia hyvii asioita, mutta eivlt roreura-
kaan niitl. Siksi tarkkoihin prosenttilukuihin ei
kannata pysdhtyl vaan tarkastella asioiden suh-
teita ja pitdi mielipiteiti enemmlnkin kiiyttly-
rymisvalmiuksina.

Yeisesti ottaen voidaan kuitenkin sanoa, ette
Internetiin tottuneilla kansalaisilla on hyvit val-
miudet kdyttll siihkoisiii elikepalveluf a silloin,
kun asia on heille ajankohtainen.

Kdyttlytyminen seuraa valmiuksia. Vuonna
zoo4 Tyoellke.fi ansioryoluetteloiden tulostus-
ten mllrl kasvoi kolmanneksen edellisvuodes-
ta. Samalla ETK:sta itse plydetryjen ja postitse
lihetetrivien ansiotyriluetteloiden mii.rl laski
tuntuvasti. Timl on selvl ndytto itsepalvelulla
saavutetuista kustannushyodyistl.

Ty<ieliike.fi :n kautta tulleiden neuvonrara-

pausten osuus ETK:n neuvontaosaston asiakkais-
ta on laskenut. Trimi viittaa siihen, ettl vakuutetut
ovat omatoimisesti selvittdreet asiansa.

Elikeuudistuksen voimaantulon vaiheilla
kavilamearat (vierailut) Tyoelake.fi -palvelussa
nousivat 5o ooo kuukaudessa. Kokonaisuudessa
vuonna zoo4 vierailut Tyoelike.fi :ssl kasvoivat
lahes 7o prosenttia.

Verkko tietolehteene

Tyoehkevakuuttajat TELA ry on selvityttinyt
kansalaisten eliketiedon saantikanavia viime
syksynl sekl haastattelemalla koko vdestol edus-
tavaa otosta3 ettl postikyselynii, joka kohdennet-
tiin ry 4o-t9 45 synryneisiin yksiryisen sektorin
palkansaajiin+.

Haastattelututkimuksen mukaan joka kolmas
vastaajista oli vieraillut jonkin eliketietoa jaka-
van tahon sivuilla. Tyoeliike.fi -palvelussa ilmoit-
ti kdyneensl viisi ja etk.fi -sivuilla seitsemdn pro-
senttia vastaajista, miki tarkoittaa noin o,5 mil-
joonaa kansalaista. Tirlosten mukaan etk.fi olisi
tytielikejirjestelmln tunnetuin verkkosivusto.
Todennlkoisesti vastaajat sekoittavat sivustojen
nimii liikkuessaan linkkien avulla paikasta toi-
seen. Esimerkiksi Tyoeliike.fi -palveluun tullaan
eniten etk.6 -sivuilra.

Postikyselyn varttuneista vastaajista samoin
joka kolmas oli saanut Internetisti eldkeuudis-
rusta koskevaa tietoa. Varttuneille perinteiset
tiedotustavat ovat suositumpia kuin verkko, joka
on keski-ikaisren ja nuorren tiedotusviline.

P i r kko I ii ii skel ii i n e n

Kehityspririllikkd
EloketurvakeskusVuoden sisilli tarvittavien slhktiisten elSkepalvelujen

kysyntS, o/o-lukuja vastaajista (20-64-vuotiaat, n=781 ).

47 6

40 5

38 5

32 5

5

29

26

14

5

Tarkistan, ovatko kaikki tyosuhteeni
rekisterissa ja tiedot oikein

Arvioin oman elekkeeni
suuruuden

Hankin tietoja elake-eduista,
esim. saamisen edellytyksisti,

Haluan henkilokohtaista neuvontaa
omassa asiassani

Etsin ajankohtaisisa elaketietoja, esim. elake-
maksut, indeksikorotus, lakiuudistuksia

Etsin luento-, koulutus- tai
opintomateriaalia

Etsin yleisie tietoja
elekejerjestelmastii

Etsin tietoja ulkomaantydn
vaikutuksesta elaketurvaani

Panen vireille oman
eliikehakemukseni

0o/o 2Oo/o 40o/o 600/o 80o/o 'lQlo/o

1 Jaaskelainen (2OOO),Tiedolla ja taidolla kansalaisten tietoyh-
teiskuntaan, s 1 55.
2 Jeeskelainen (2004), Elakeasiatverkossa. Sahkoisten elake-
palvelujen tarpeet vakuutettujen keskuudessa. Eldketurvakes-
kuksen katsauksia 7/2004
3 TNS Gallup Oy ja Tela ElSkevakuuttajat (2004), Kansalaisten
ntikemyksii eldketiedottamisesta 2004
4 Pelkonen (2005), Joustava elakeike -jatkotutkimuksen tau-
lukkoraportti - Muutoksia vanhimpien palkansaajien eliikeai-
keissa ja el6ketietoudessa. TELA.
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Toimitusjohtaja Markku Kauppinen enn ustaa:

- On tdrke5d, etti tulevina aikoina
valtion, kuntien ja yksityisen puolen
tyrieliikejSrjestel mdt tekevdt kii nteii6
ja kehittyvdS yhteisty<itii keskenSSn.

Yhteistytitti vaativat tietojd rjestel mdt
ja tietenkin my<is itse elakepolitiikka.
Suoma la i nen ty<iel5 keji rjestel md
yhtendistyy, toteaa toi mitusjohtaja
Markku Kauppinen Kuntien elSkeva-
kuutuksesta (Keva).

sellaisenaan "yllitys". Seuraavat yllirykset liit-
ryivdt koulutuksen tarpeen kasvuun ja rycimark-
kinoille siirtymiseen. Ndihin vaiheisiin ei tun-
netusti yhteiskunta ollut kovin hywin valmistu-
nut. Nyt sama joukko ylliittdi taas hhtemllll
ehkkeelle keskimidrin paljon ennen varsinaista
vanhuusehkeikil.

Niyttll myos siltl, etti timl suuri joukko
myos elii hywikuntoisena pitempiin kuin ai-
kaisemmin. Suurista iklluokista tulee nopeasti
varsinkin terveys- ja hoivapalveluiden suurin
kayttalaryhma.

Aivan ensimmiisti vaihetta lukuun ottamat-
ta demografia on aina ollut tiedossa, mutta jos-

taki n syysti ikiraken netekij in vaikutuks iin on
yleensl reagoitu vasta j dlkikiteen. Kuntasektorin
palvelukyryn nikokulmasta tulevan muutoksen
ennakoiminen ja siihen valmistautuminen on
ensiarvoisen tdrkedd.

- Nden, etti kuntien kumppanina Kevalla on
tlssi valmistautumisessa oma roolinsa.

Kuntien elikevakuutuksessa on alkamassa
historiansa yksi suurimmista projekteista. Ns.

JATKA-projektin tavoitteena on kiinnittll kun-
taryrinantaj ien huomiota siihen, ctti terveytcen,
jaksamiseen ja tyohyvinvointiin laajassa mieles-
sd. kannattaa panostaa. Terveenl jaksaminen on
kunnan menesryksen ja kilpailukyvyn kannalta

[/l

arkku Kauppinen on johtanut Kun-
tien eld.kevakuutusta huhtikuun alus-
ta. Sitl ennen hln oli noin puolen
vuoden ajan "oppipoikana'.

- Minulle on vahvistunut se kasi-

rys, mikl minulla alun alkaenkin oli:
Kuntien elikevakuutus on hyvissl kunnossa ja
se on alansa huipprrosaaiista koostuva ny(vaikai-
nen asiantun tijaorganisaatio.

Markku Kauppisen mielestd lfiitulevaisuudes-
sa ei tarvita suuria elikeremontteja. On aika kat-
soa vuoden a.lun ehkeuudistuksen toimivuutta.

Kuntasektorilla on nlkyvissl kovia muutok-
sia. Suuret ikdluokat ovat [fit6kuopissa elikkeel-
le. Palvelujen lcysyntl kasvaa. Kuntien palveluil-
le etsitdd.n oman tuotannon lisdl<si vaihtoehtoisia
palvelutuotantomuotoj a.

- Suurten ikdluokkien elikkeellesiirryminen
vaikuttaa ainakin kahdella tavalla: Kuten kun-
talaiset yleensikin, mycis kuntien palveluksessa
oleva henkilosto siirrly elikkeelle aikaisemmasta
poiketen hywin nopeassa tahdissa. Palveluiden
tuottajista tulee suuri palveluiden kiiyttijiryhmd.
Palvelutarpeen kasvaessa tarvitaan uusia kunta-

ryontekijoitl varsinkin terveys- ja hoivapalveluis-
sa. Kykeneeko kuntaryo kilpailemaan kirisrywilli
henkilostomarkkinoilla, on suuri lrysymys koko
palvelujirjestelmin toimivuuden kannalta.

YlliittiivS ikdluokka

Markku Kauppisen mielesti suuret ikdluokat
ovat yllittlneet suomalaisen yhteiskunnan mon-
ta kertaa. Nopeasti lislinrynyt synry'r,7ys oli jo
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tdrked.i. ja se vaikuttaa jopa kuntatalouteen.
Tyiielimln laadullisia ja ihmisten terveytta

edistlvil toimia tarvitaan ehka sittenkin enem-
mln kuin parempia ellkekarttumia, joilla niil-
llkin toivottavasti on merkitysti pidempien
ryourien kannalta!

Valtioon ja yksityiseen sektoriin verrattuna
kunnista jlldiin ellkkeelle vdhdn nuorempina.
Kunnan tyontekijd jiil elikkeelle keskimldrlises-
sd 58,r vuoden iissi. Ellkkeelle jidmisiin nosta-
minen noin kolmella vuodella on suuri haaste.

Kuntien piiSttisten vaikutukset on
tunnistettava

Markku Kauppinen tihdentll, etti Kuntien
ellkevakuutus on riippuvainen maksutulosta.
Mikili kuntien ryontekijoitten mliri vlhenee
esimerkiksi 

.f 
ulkisten palvelujen yksiryistdmisen

vuoksi merkittdvlsti, silli on vaikutusta Kevan
maksutuloon ja viime kidessl kuntaryontekijcii-
den eliketurvaan.

- Mikali ehkevakuutusmaksut nousevat, se

kiristea kuntataloutta. Siksi seuraamme tark-
kaan, miti kunnissa tapahtuu. Meidln tehti-

vlnimme ei ole sanoa kunnille, miti niitten
pirlisi rehdd. Meiddn inrressimme on se. etrl
kunnat tietivit piltoksii tehdessiln, miti vai-
kutuksia ratkaisuilla on elikevastuun kautta
kuntatalouteen ja kuntien palveluksessa olevi-
en ihmisten ehkkeisiin.

Puskurirahastot ovat tarpeen

Kunnallinen eldkejirjestelmi eli vuoteen r988
asti klytinnossi "kidestl suuhun". Maksutuloa
kerryi se midri, miki sillii hetkelli eldkemenoa-
kin kerryi. Lain muutoksen jilkeen kunnalliselle
elikejdrjestelmhlle avattiin mahdollisuus elike-
varojen rahastointiin. Rahasto on hyvin karttu-
nut ja on nyt noin 16,4 miljardia euroa.

- Rahastoinnin avulla, niin uskomme, ell-
kevakuutusmaksutaso pysrytlln slilyttlmlin
vakaana. Jos meilli ei olisi puskurirahastoa, niin
kuntien palkkasumman riittiminen elikkeiden
maksuun oIisi vain teoreettinen mahdollisuus

- maksutason vakaana pitlmisestl ei olisi pu-
hettakaan, Markku Kauppinen pohtii.

Kunnallisella ehkevakuutuksella on Kaup-
pisen mielesti suuri yhteiskunnallinen vastuu,

kunnallisen eIiketurvan varmistaminen.

- Sijoitustoiminnassa ei voida ajatella, ettl
tehtiisiin hirveisti hirunii joistakin muista tar-
koitusperistd lihtien ja otettaisiin suuria riskejl
ihmisten ellkevaroilla. Lakikin edellyttll huo-
lellisra ja turvallisra sijoittam ista.

Markku Kauppinen kertoo, ettd Keva on si-
joirtanur ulkomaille tapahtuneen siioitusroimin-
nan ohella tuntuvasti varoja sekl kotimaisil[e
osake- ettl kiinteistosijoitusmarkkinoille.

- Tirrvallisen ja oikeaoppisen sijoitustoimin-
nan lihtokohtana on sijoitusten riittdvl hajaut-
taminen.

Viime vuoden tilinpiitoksen mukaan Kevan
kaikkien sijoitusten markkina-arvoinen tuotto
oli "kohtuullinen" 7,5 prosenttia. Osakesijoitus-
ten markkina-arvoinen tuotto oli 9,2 prosenttia,
korkosijoitusten 6,4 prosenttia, kiinteistosijoi-
tusten 6,r prosenttia ia ns. vaihtoehtoisten sijoi-
rusten 5,4 Prosenttia.

Sijoitusten arvo nousi viime vuoden loppuun
mennessl yhteensd r5,7 miljardiin euroon.

Markku Kauppinen korostaa, etta sijoitustoi-
minta ei ole Kuntien ehkevakuutukselle itseis-
arvo. Kevan piitehtdvi on vastata kunnallisesta
eldketurvasta. Kaikki muu, sijoitustoimintakin,
on tata Paatehtavaa tukevaa.

- Oma missioni on se, ette olemme tule-
vaisuudessakin kunta-alan eliketurvan osaaia-
na huippuluokkaa ja kykenevi mycis vaativas-
sa muutostilanteessa turvaamaan suomalaisen
kuntaryontekijin ehkkeen. Olemme aktiivinen
kumppani ja kehimdjii kunnille.

Kuntien ehkevakuutuksessa on tycissl 385
henkilod. Vakuutettuja on 47j ooo.
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kuusta zoo4. Toimitusjohtajana hln aloitti
t.4.2oot.

HIn on koulutukseltaan kasvatustieteen
maisteri ja valmistunut Joensuun yliopistosta.
Hln on toiminut kuntajohtajana 15 vuoden ajan
ja muun muassa kansanedustajana ja poliittisena
erirysavustajana neljln eri hallitulsen aikana.

Ennen siirtymistlln Kevan palkkalistoille
hin toimi 12 vuotta elikelaitoksen hallituksen
varapuheenjohtajana.

Toimitusjohtaja Markku Kauppinen harras-
taa liikunta, hiihtiimistii ja kuntosalilla treenaa-
mista. Tilaisuuden tullen hen kertoo pulahta-
vansa avantoon,
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aailmanpankki on elakepolitiikan
mahtitoimijoita maailmassa. Timi
johtuu siiti, ettl pankki on voinut
takoa kohdemaiden eldkepolitiikkaa
haluamaansa muottiin taloudellisen
tuen tai sen menettamisen uhan voi-

kaikissa OECD-maissa ja entisissS sosialistisissa mais-

vfiesttin osuus pienenee ja elSkeikiiisen vdestrin meere

nikymdt ovat samanlaiset. Esimerkiksi Kiinassa

ikiirakenne seuraa Suomen mallia, mutta parinkymmenen

ipeellii. THstH syystd el6keuudistukset ovat esilld kaikkialla.

malla. Se on osallistunut eriryisesti kehirysmai-
den ja entisten sosialististen maiden elikeuu-
distuksiin.

OECD-maissa maailmanpankin vaikutus on
ollut vihiisempi, mutta pankin markkinoima
kolmen pilarin malli on ollut esilh myos kehit-
ryneiden maiden ehketurvauudistuksia koske-
vassa keskustelussa.

Pankki on nyt tekemlssi merkittivli uu-
delleenarviota siiti, milti hyvl eliikejiirjesrelmi
niyttil ja miten elikeuudistuksia tulee rehdi.
Sen .johtavat asiantuntijat ovat j ulkaisseer rapor-
tin, jonka tarkoituksena on selkeyttil ja saattaa
ajan tasalle maailmanpankin niikokulma elike-
uudistuksiin.

Raportti kuvaa pankin elekepoliimisen ajatte-
lun muutosta ja esittil periaatteer, joita se kiyt-
tll tarjotessaan taloudellista ja reknistl tukea
ehkeuudistuksille. Uudelleenaj attelun taustalla
ovat kokemukset yli 80 maan elikeuudistuk-
sesta ja yli 6o maan uudistuksen taloudellisesta
tukemisesta.

Paperilla hywiiltii niyttivi, puhdasoppinen
ehkejirjestelml on saanut antaa sijaa laaja-alai-
semmalle valmistelulle, jossa otetaan huomioon
myris maan olot, perinteet ja olemassa olevat
jirjestelmit.

Pankki on tullut kuuluisaksi kolmen pilarin
elike.ilrjestelmln puolestapuhuj ana. Ensimmii-
sen pilarin muodostaa pakollinen, julkisesti hal-
linnoitu perusturvan tarjoava verorahoitteinen
jlrjestelml. Toinen pilari on pakollinen, ylsityi-
sesti hallinnoitu rahastoiva jlrjestelmi, ja kolmas
pilari sislltli vapaaehtoisen ellkesiistdmisen.
Hyvissi elikejirjestelmissd piti olla kaikki kol-
me pilaria.

Kolmen pilarin sijasta
viiden pilarin malli

Uusi monipilarijlrjestelml muodostuu viidestl
elementistl. "Nollapilari" on verorahoitteinen
minimiturvan takaava sosiaaliehke. Sen merki-
rys on tdrkei eriryisesti kehitysmaissa. Ensim-
miinen pilari rahoitetaan vakuurusmaksuin ja
elike muodostuu tulojen mukaan. Toinen pi-
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lari muodostuu pakollisesta elikesilstlmisesti.
Kolmas pilari perustuu vapaaehtoiseen yksik;n
itsensi tai hinen tyonantajansa ottamaan va-
paaehtoiseen ehkevakuutukseen. Neljls pilari
on perheen tai suvun muodostama rahallinen
tai muu tuki, joka on merkittivd eriryisesti ke-
hirysmaiden vanhusten eldke- ja toimeentulo-
turvan kannalta.

HJwissI vanhusten elike- ja toimeentulojlr-
jestelmissd on piirteiti nlisti kaikista pilareista,
mutta pankilla ei enli ole reseptil elementtien
oikeasta sekoitussuhteesta.

Olennaista maailmanpankin ajattelun muu-
toksessa on, etta aiempi jdykkd ja opillisesti puh-
das kolmen pilarin malli korvataan joustavam-

malla jlrjestelmalla, jossa maan taloudelliset,
poliittiset, vdest<illiset ja sosiaaliset olot voidaan
ottaa huomioon. Viimeisen runsaan kymmenen
vuoden kokemus on osoittanut pankille, etti ei
ole yhti tehokasta eldketurvan mallia.

Jos pankki aiemmin halusi tuoda kohdemaa-
han oman mallinsa "ylhaalti' kasin, hyleta van-
han ja rakentaa kaiken alusta alkaen, niin ny't se

mycintli, ettl tehokkaat uudistukset rakentuvat
usein olemassa olevalle perustalle ja suhtautuu
vakavasti siihen mahdollisuuteen, ettd paikalli-
sestikin voidaan saada aikaan omia ja toimivia
innovaatioita.

Paitsi pankin omat kokemukset myos vuosia
jatkunut keskustelu ja joskus jopa viittely mui-

den kansainvilisten organisaatioiden ellkeasi-
antuntiioiden kanssa lienee vaikuttanut pankin
kannan tarkistuksiin.

Kansainvilisen sosiaaliturvajlrj estrin j a kan-
sainvilisen tyo.iirjeston elikeasiantuntijat ovat
pitkiiiin kdyneet kriittisti sananvaihtoa maail-
manpankin kanssa. Samaa ja kovempaakin kri-
riikkii on kuulunut kohdemaiden omien asian-
tuntijoiden riveistl. Nyt on mahdollista, etti
dialogi saa vihemmln kiirjekkiiti ja rakenta-
vampia siryjl. Tlhiin viittasi se keskustelu, joka
klytiin viime vuonna Pekingissl maailman so-

siaaliturvajlrj estrin yleiskokouksessa, j ossa maa-
ilmanpankin edustaja Robert Holzmann esitteli
uutta ajattelua.

Maailmanpankin www-sivuilla viime kuussa
julkaistussa raportissa todetaan, ettl sen havain-
not, tulkinnat ja johtopiiiitokset ovat kirjoitta-
jien eivltkl vilttimittl edusta pankin virallista
kantaa.

Laajapohjainen valmistelu antaa kuitenkin
aiheen olettaa, etta pankin asiantuntijat ovat
uusien linjausten takana. Pankin uusi ajattelu
toiminee vanhaa paremmin klytlnnrissl, mutta
toimiiko se sitten teoriassa eli ottaako pankki sen

uudeksi oppijirjestelmdkseen, jil niihtiviksi.
Pidetlin peukkuja etti niin kdy.

Maailmanpankin ulkopuolinen elikeviisaus
on tienny'tjo kauan, etti ei ole yhtija oikeaa ell-
kejirjestelmii, vaan maan olot, olemassa olevat
rakenteet ja sosiaaliturvajirjestelmlt tulee ottaa
huomioon, kun uudistuksia tehdlln.

Honnu Uusitalo
El dket u r v o kesku ksen i o h to j o

Pilarijaon muutos

Uusi pilarijako tarkemmin
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Ennen Nyt

o. Erilaiset koyhyyttd vdhentevet jerjestelyt

r. Pakollinen, julkisesti hallinnoitu,
etuusperusteinen jakojirjestelmS

1. Kuten ennen

z. Pakollinen, yksityisesti hallinnoitu
ra hastoiva jdrjestelmd

2. Kuten ennen

3. Vapaaehtoinen eldkesidst6minen 3. Kuten ennen

4. Laajempi sosiaalipoliittinen jlirjestelma,
ep6virallinen tuki, terveyspalvelut jne.

Pilari Keskeiset piirteet Osanotto

o koyhiit, epliviralli-
nen talous

"sosiaalielSke'i sosiaaliapu universaalinen/
tarveharkinta

yleinen budjetti-
rahoitus

1 virallinen talous julkisesti hallinnoitu pakollinen maksut, "puskuri-
rahasto"

2 virallinen talous ammatilliset tai yksi16lliset
eldkevakuutukset, teysin
rahastoiva

pakollinen maksut, rahastojen
tuotto

3 virallinen ja epiivi-
rallinen talous

ammatilliset ja tai yksilolli-
set vakuutukset, teysin tai
osittain rahastoiva

vapaaehtoinen maksut, rahastojen
tuotto

4 epiivirallinen ja vi-
rallinen talous

epdvirallisen (esim. per-
heen tuen) ja virallisen
sosiaaliturvan (esim. ter-
veyspalvelut) saatavuus

vapaaehtoinen taloudelliset ja muut
voimavarat
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Elekkeite ieenyt hakematta

E liiketurvakeskus muistuttaa, etta van-
huuseldkettd on haettava. llman hakemista

Suomesta aikanaan ansaittuun vanhuuselSk-
keeseen edellytti viime vuoden loppuun asti 65

vuoden ikae. Nyt ikdraja on alentunut 63 vuo-
teen. Kansaneldkkeessd vanhuuseldkkeen ik5-
raja on edelleen 65 vuotta.

Ruotsissa asuu tdlld hetkel16 noin 2ooo 63 -
6s -vuotiasta henkil6d, joilla on yksityiselta tai
julkiselta sektorilta pddttyneestii tyosuhteesta

karttunutta eldkettd. Osalla heistii on oikeus
sekii yksityisen puolen ette julkisen puolen ty6-
eliikkeeseen.

Ruotsissa asuvien Suomessa tyoskennelleit-
ten hen kiloitten el6kehakemuksen voi jittdd ld-
him pddn Forsdkringskassaan. Vanhuuseldkettd
ei myon neta takautuvasti, vaan eldkeha kem usta
seuraavan kuukauden alusta.

eld kera hat jd,iivat tydela kejii rj estel m5d n. ETK: n

rekistereiden mukaan esimerkiksi Ruotsissa
asuvia, elikkeeseen oikeutettuja, vuosina 194o

- 1942 syntyneitS, henkiloitd on parisen tuhatta.
Niimii henkilot eivdt ole hakeneet vanhuuselS-
ketteiin Suomesta ehkd juuri siksi, ettd oikeus

f eman vuoden alusta yksityisalojen tyoelii-
I kejdrjestelmiidn voimaantulleet muutok-

set nostavat eliikeikiiS tuntuvasti. Silti uudistus
saattaa lisdtd kokonaisty6panosta yl latteve n ve-
hdn, arvioidaan ETLAn tuoreessa tutkimuksessa
"Yksityisalojen eldkeuudistuksen taloudelliset
vaikutukset'i

Eliikkeiden karttumasdiinnot ja indeksit
muuttuivat kuluvan vuoden alussa. Pitempddn
tyoskentelemistii pal kitaan korkeam malla eldk-
keellii. Varhaiselle eldkkeelle on aiempaa vaike-
ampi pddstii.

Uutta on myos elinaikakerroin, jota sovelle-
taan ensimmdisen kerran vuonna zoro. Se alen-
taa tulevien eldkelSisten kuukausittaista el6ket-
tii, jos keskimddrdinen eliniki jatkaa kasvuaan.
Rahastoinnin lisiidminen ensin nostaa ja myo-
hemmin laskee tyoelekemaksuja.

Tulosten mukaan eldkkeelle jddnti myohen-
tyy t,s - z vuodella. Kansantaloudessa tehtdvi-
en tyotuntien kokonaismddre saattaa kuitenkin
kasvaa vain vdhdn. Eliikeidn nousun myotd elin-
aikainen tydpanos halutaan ehkd jakaa aiempaa
tasaisemmin koko tyouralle.

Tyopanoksen kasvu voi siis vuosittaisen ty6-
ajan lyhentymisen vuoksi jdade merkittavasti
pienemmdksi kuin pelkdstidn eliikeiSn nousus-
ta voisi piiiitellii. Tiillaista mahdollisuutta ei ole
aiemmissa tutkimuksissa pohdittu.

EldkeikH nousee

- I isiiii ntyykti tytinteko?
Uudistuksen vaikutukset
tytielHkema ksuun voivat ieede
pieniksi

Tutkimuksen mukaan uudistuksen yhteisvaiku-
tus alentaa eliikemaksujen nousupainetta pit-
kii I I ii a i kavii I i I lii puolestatoi sta neljii6n prosent-
tiyksikkoii. Uudistu ksen jilkeenkin tyonantajan
ja tyontekijen yhteenlasketut maksut nousevat
huomattavasti nykyiseltd 21,6 prosentin tasolta.
Korkeimmillaan, vuonna 2o3o, ne ovat 27 ja 30
prosentin vilillii. Vaihteluvdli arviossa on koko-
naan seurausta siiti, paljonko eldkeikii uudis-
tuksessa nousee ja miten elinaikaisia tyouria
sen vuoksi sopeutetaan.

Uudistuksen kansantaloudell iset vaikutukset
perustuvat pS6osin tyollisyysasteiden nousuun
liihellii eliikeikdd. Pddosa niistii johtuu eldkkeelle
jSdnnin arvioidusta mydhentymisestd. Jos tyo-
uraa ei kevennetd laajalti aiemmissa vaiheissa,
voi tyopanoksen lisdys nopeuttaa talouskasvua
aluksi huomattavasti.

Tulot kasvavat hitaammin kuin tuotanto,
koska osalle lisetuotantoa joudutaan etsimdiin
markkinoita ulkomailta alemman vientihinnan
avulla. Uudistus muuttaa myos muun muassa
ty6kykyyn ja elinajan pituuteen liittyvien ris-
kien jakoa ykslloiden ja sukupolvien kesken.
Nimii muutokset lisddvdt vanhuuden varalle
saastemista.

Varoja siirtyy nuorilta
aikuisilta tuleville sukupolville

Suurimpien elSkeluokkien koko elinkaaren aika-
na saama elSketulo ja maksamat maksut muut-
tuvat suunnilleen yhtii paljon. Suurimmat me-
netykset tulevat 1960 - rgSo -luvuilla syntyneil-
le, joiden saamien eliiketulojen kokonaismddrd
pienenee eliikkeelle jddmisen myohentymisen
vuoksi selvdsti enemmiin kuin maksut. Heistii
eniten menettiiviit perus- ja keskiasteen koulu-
tuksen omaavat.

Maksettujen maksujen ja saatujen etuuksien
suhde kohonnee vasta zoro-luvulla syntyneilld,
mutta myonteisten kansantaloudellisten vaiku-
tusten vuoksi jo muutamat aiemmatkin suku-
polvet hyotyvdt hieman uudistuksesta.

Elinkeinoeliimii n tutkimuslaitoksessa tehdyn
tutkimuksen "Yksityisalojen eldkeuudistuksen
taloudel liset vaikutu kset" ovat rahoittaneet so-
siaali- ja terveysministerio, Eliiketurvakeskus
ja ETLA.

T1t; ehhe- le h ti 40 uuotta z. zoo1 ltieliike
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MYEL osaksi elikeldisenkin turvaa
ennen vanhuuselikettd

Vuoden alusta kaikki muut kuin vanhuuseldk-
keelld olevat maatalousyrittajet ovat olleet vel-
vollisia vakuuttamaan tyopanoksensa maata-
lousyrittajien eldkelain MYEL:n mukaan.

Aiemmin tyoelikkeen myontaminen paetti
aina pakollisen vakuuttamisvelvollisuuden. Ai-
noa ehto on, etta elSkeldisen ansioiden mdiirii
ylittdd pakolliseen tyoelakevakuutukseen vaa-
dittava n vdhimmiiismddrdn.

Tdmi periaatteessakin suuri muutos on kdy-
tannossa aiheuttanut ymmdrrettdvdd hdmmen-
nystii monien tyokyvyttomyys- ja tyottdmyys-
eldkkeelld olevien keskuudessa. Jotta kenen-
kddn edut eiviit vaarantuisi, Mela joustaa MYEL-
vakuutuksen tekemisessd. Vakuutus voi alkaa
takautuvasti vuoden alusta zoo5, jos henkilollS

on tiilloin jo ollut MYEL-toimintaa.
Ty6eldkevaku utetu I le MYEL-eldkel6iselle

kertyvd uusi tyoeldke poikkeaa paljon julkisuu-
dessa esitetyistd va rttuneiden superkarttumis-
ta. Eldkkeellii tehdystii ansiotyostd kertyy uut-
ta elaketta 1,5 prosenttia vuodessa ja edun saa
hyviikseen, kun henkil6 aikanaan siirtyy van-
huusel6kkeelle.

Pakollinen MYEL-vakuutus saattaa vaikuttaa
elii ketu rva n ohel la vi ljelijiin muihinkin tirkeisiin
etuihin, kuten lomitusoikeuteen. Lisdksi elike-
ldisen MYEL-vakuuttamisen muututtua nyt pa-
kolliseksi, yrittdjii pddsee samalla automaatti-
sesti muiden Mela-turvan etujen, kuten MATA-
tycitapaturmavakuutuksen piiriin.

Ansiotyotd tekevdn elSkeldisen kannattaa

kuitenkin olla tarkkana ansiorajojen enimmiiis-
miSrien kanssa, jotta hdnelle maksettava eldke-
turva ei tarpeettomasti vaarantuisi.

Jos pakollisen vakuutuksen alarajat eivdt yli-
ty, MYEL-vakuutukseen voi liittyd myos vapaa-
ehtoisesti. Etu koskee myos vanhuuseld keliiisiii
68 ikdvuoteen asti. MATA-tyotapaturmavakuu-
tuksen voi saada turvakseen vield vanhempa-
nakin.

Etenkin maatalousyrittdjitoimi ntaa harjoitta-
vien tydkyvyttcimyys- ja ty6ttomyyseliikelSisten
seka muiden elakeldisten kannattaa ottaa yh-
teytti paikalliseen Mela-asiamieheen tai Melaan
MYE L-va ku u t u sa s i o i d e n se I vi ttii m i se ks i. ( M e I a )

saneldkela itokselta. Tyovoimahallinto ja Kansan-
eld kela itos antavat tarvittaessa lis6tietoja, miten
eldketukea haetaan.

Elaketuki maksetaan kuukausittain. Eldketu-
en saajan on ilmoitettava KansanelSkelaitoksel-
le kaikista eldketukeen vaikuttavista olosuhtei-
den muutoksista.

takin va ku utuslaitosta koskevissa laeissa ehdo-
tetaa n saadettdvEksi Vakuutusva lvontaviraston
valtuuksista antaa mSdrdyksiS erdistd vastuuve-
lan katetta koskevista seikoista.

Esityksel16 ei ole suoranaisia vaikutuksia julki-
seen talouteen, kotitalouksiin tai muihin yrityk-
siin kuin vakuutuslaitoksiin.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian niiden tultua hyvdksytyksi ja
vahvistetuksi. (5TM)

Toukokuun alusta erityisen pitk5en tyottcim5-
nd ollut ikddntynyt henkilo saa mahdollisuuden
siirtya elekkeelle. Uudistus koskee vuonna r94r
- 47 syntynyttd henkiloii. Hin saa eldketukea
siihen asti kunnes tdyttid 62 vuotta.

El6ketuen saaminen edellyttiiii, ette hen-
kilo on ollut liihes yhtiijaksoisesti tyottomene
r.r.r99z lukien.

Eldketuki on kertaratkaisu vuonna 941-1947
syntyneelle, erityisen pitkdiin tyottdmane ol-
leelle henkilolle, joka rggo-luvun laman tyotto-
myyden seurauksena ei pdissyt ansaitsemaan
riittivdd eldketurvaa.

Eldketuki my6nnetdin ty6markkinatuen si-

jasta ja mddrdltddn se vastaa kansaneldkettd
sekd henki lon 3i.12.2oo4 men nessd ansa itsemaa
tycield ketu rvaa.

Tdytettydin 62 vuotta henkilolld on oikeus
tycieldkelakien ja kansaneldkelain mukaiseen
tavalliseen vanhuuseldkkeeseen ilman varhen-
nusvihennystd. Eldketuki on veronalaista tuloa,
josta elSketuen saaja saa tuloverolaissa tarkoi-
tetun elii ketuloviihen nyksen.

Eliiketuen saajalla on oikeus myos kansan-
elSkelain mukaiseen lapsikorotukseen ja eldk-
keensaajien asumistukeen. KansanelSkelaitos
hoitaa el6ketuen toimeenpanoon ja maksami-
seen liittyvet tehtavet. Eldketukea haetaan Kan-

Muutoksia vakuutusyhtitilaki in ja eriisiin
siihen liittyviin lakeihin
Hal litus esittdd eduskunnalle muutettavaksi va-
kuutusyhtiolakia, vakuutusyhdistyslakia, eldke-
siiStiolakia ja vakuutuskassalakia seki maata-
lousyrittejien eldkelakia ja merimieseliikelakia.
Esityksessii ehdotetaan lisiittdviksi vaku utus-
laitosten mahdollisuutta sijoittaa vastuuvel-
kansa katteena olevia varoja muihin Taloudel-
lisen yhteistyon ja kehityksen jiirjeston (OECD)
jdsenvaltioihin kuin Euroopan talousalueeseen
kuuluviin valtioihin.

Vakuutuslaitokset voisivat kattaa nykyisen

viiden prosentin sijasta enintidn kymmenen
prosenttia Euroopan talousalueeseen kuuluvas-
sa valtiossa sijaitseviin vakuutusriskeihin I i itty-
vdn vakuutusteknisen vastuuvelkansa brutto-
miiiir6sti tietyil le velkasitou mu ksi I la, osa kkei l-
la, osuuksilla ja muilla sitoumuksilla, jotka ovat
muissa OECD:n jasenvaltioissa. Muutos antaa
vakuutuslaitoksille paremmat mahdollisuudet
hallita riskeje, kun vastuuvelkaa kattavia varoja
hajautetaan tehokkaammin.

Lisiiksi perustuslain sddntelystd johtuen ku-

Sttieliitke z - zoo1 Tyiie hhe- lz h ti 40 auotta
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Yrittdjien eldkelaki YEL kirjoitetaan omaksi
kokonaisuudekseen. Lain on tarkoitus tulla
voimaan samaan aikaan kuin TyEL eli t.t.zooz.
ETK:ssa valmistellaan kevddn ja kesiin aikana
alustava luonnos YEL:sta. Luonnoksen pohjal-
ta YEL:a ryhdyteen valmistelemaan sosiaali- ja

terveysministeri6n vetdmdssd ty6ryhmissd
syksylld zoo5.

Uuden YEL:n rakenne ja sddnnokset teh-
tdneen mahdollisimman yhdenmukaisiksi
TyEL:n kanssa. Valmistelun yhteydessd sel-
vitetddn, olisiko apurahatutkijoiden eldke-

turvaa koskevat sdinnokset tarkoituksen-
mukaista sisdllyttid YEL:iin.

Muita jo esille tulleita kysymyksid ovat YEL-

vakuutuksen tyotulon yldrajan korottaminen
tai poistaminen, YEL:n soveltaminen perheen-
jiseniin perheyrityksissii ja perheenjdsenen
mddritelmd.

Lisaksi tutkitaan muun muassa vapaaeh-
toisen YEL-vakuutuksen tarpeellisuus ja YEL-

vapautuksen soveltamisen mahdollinen piit-
teminen.
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Tietollmarinen on llmariselle tietotek-
niikkapalveluita toimittava yhteisyritys.
Vuoden vaihteessa toimintansa aloittanut
llmarisen ja TietoEnatorin yhteisyritys vastaa
I lmarisen tietoj6rjestelmien suu nnittelusta,
toteutukesta, ylltipito- ja tukipalveluista sekd
muista tietotekniikan asiantuntUapalveluista.
Tietollmarisen palveluksessa on runsaat 140
tietotekniikan asiantu ntUaa.

toiminut osastopddllikk6nd Keskindinen El6ke-
vakuutusyhtio llmarisessa.

Jukka Katainen on nimitetty Sijoitus- ja
hall i ntojd rjestel mit -yksi k6n piiiil I i k6ksi.
Aiemmin hin on toiminut osastopdillikk6nd
Keskindinen Eldkevakuutusyhti6 I lmarisessa.

Heikki Pohjala on nimitetty Tekniikkapal-
velut-yksikon piiiillikoksi. Hdn on aiemmin
toiminut osastopiiiillikkonii Keskindinen
Eldkevakuutusyhti6 I lmarisessa.

Elike-Fennia Tietollmarinen

WS ltrla[u
koksi eliikelinjalle.

on nimitetty Tietollmari-
Aiemmin hdn on

ikk6nii TKP Tieto Oy:ssd

on nimitetty Asiakas- ja
-yksik6n piiiillikOksi

toiminut osastopSSllikkonS
llmarisessa.

lrma V6limiiki-Moring on nimitetty Elikejdr-
jestel miit-yki k6n piiiill i k6ki. Hin on a iem m i n

Pekka Nevamaa on nimitetty toiminnan
kehittamisesta vastaavaksi yksik6n piiiil I i koksi.
Hin siirtyy tehtivddn Primasoft Oy:n Tietopal-
velut-yksik6n piiiillikdn tehteviste.

Riitta Rossi on nimitetty taloushallinto- ja
h a I I i ntoa sioi sta va sta ava ksi yksi ko n piiii I I i ko ksi.

Hdn on aiemm i n toiminut yksik6n piiiill i kkonii
TietoEnator Financial Solutions -liiketoimin-
tayksikoss6.

Kuntien ellkevakuutus

llmarinen

Ty d e ln h * le b ti 4 o a uo tta z.zoo1 [ttieli,ke

Eliikelinjasta vastaavaksi johtajaksi ja johto-
ryhmin jiseneki 1.9.2005 alkaen on nimitetty
yliliiiikiiri Seppo Mattila. Mattila jatkaa edel-
leen my6s Eldke-Fennian ylilSSkiirinii.

Eliikepalveluiden piiillikk6 sosionomi Riitta
Vatanen-Hinninen on 1.9.2005 alkaen nimi-
tetty elSkepalvelujohtajaksi.

t{allintotieteiden maisteri Jorma Mikivirta on
ni1|1.lty agrlaisjohtajaksi asiakasstrategian
to8urtamBesta vastaaviin toimintoihin.

{ikiy!14 on aiemmin ty6skennellyt Kuntien
el8kevaJ$utulqessa ruunnittelupadtlikt<Ona.
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The new pension
act TyEL clarifies the
insurance of employees

The pension act for private-sector employees
(TyEL) will enter into force in 2007. As of then,
the pension provision for private-sector em-
ployees will be regulated by one pension act,
except for the seamen. The new act will repeal
the Employees'Pensions Act (TEL), the Tem-
porary Employees'Pensions Act (LEL) and the
Pensions Act for Performing Artists and Cer-
tain Groups of Employees (TaEL). At the same
time, insurance by sector will end.

The Bill will be introduced to Parliament in
April. The aim is that the Parliament approves
it before the summer recess.

The goal of the new pension act is to clarify
the pension scheme, as insurance and pen-
sion provision will be determined in the same
way in all sectors. lt will remove the present
differences between the pension acts for
employees. The act does not include any clari-
fications of pension policy, since these were
made in the 2005 pension reform. The act
means a bigger change for the parties carry-
ing out pensions than for insured persons or
employers.

What is most significant in the new act is

abandoning sector-specific insurance. Accord-
ing to the new pension act (TyEL), all author-
ised pension providers shall insure all kinds of
work. This again will contribute to intensifying
and increasing competition among the pen-
sion providers.

At present, data on employment under LEL

and TaEL has been reported and contributions
paid monthly only to Etera Mutual Pension ln-
surance Company. The employer insuring the
employees underTEL has concluded an insur-
ance contract with a pension provider of his or
her own choice and reported the employment
data annually.

When the pension act for private-sector em-
ployees (TyEL) has come into force, all the pen-
sion providers will be at the same starting line.
Each pension insurance company has to have
information technology readiness to receive
both customers under a contract and custom-
ers composed of temporary employers.

The new pension act also means that the
importance of the employment record will
increase considerably for the employee. As of
2008, the record will be sent yearly to all em-
ployees aged 18-68. The employment record
includes data on pensionable earnings under
the private-sector acts on the earnings-related
pension. The data is compiled for the five
years preceding the year in which the record
is sent.The earnings data have been specified
according to the employer. Furthermore, the
employment record contains data on unpaid
periods and periods of childcare and study for
which the pension accrues. lt also includes the
amount ofthe accrued pension.

It is important that the employee checks
that all the earnings are included in the
employment record. lf the employee finds
deficiencies in the earnings data, he or she
should contact the pension provider that sent
the employment record. The pension provider
then investigates unclear issues.

Data which is older than five years is added
to the pension accrual register only if the em-
ployee can indisputably prove that he or she
was employed at the workplace missing from
the register and the earnings received from
the work.

Every other pension
application over the
lnternet?
A survey, carried out in 2000, estimates that
every other pension application will be filed
over the lnternet in the years ahead. The esti-
mate is based on a previous study.

A case study from 1997 shows that nearly
B0o/o of middle-aged daily users of the lnternet
wanted to check their pension data and a

goodTOo/o wished to lodge a pension applica-
tion online. Consequently, accustomed lnter
net users are willing to use the lnternet for
various services, and applying for a pension is

no exception.
Next year it will be possible to fill in and

send the old-age pension application form
online within the statutory earnings-related
pension scheme, and to sign it electronically.
There will probably be few pension applica-
tions over the lnternet at frst, as less than
50olo of persons born in 1943 and later are ac-
customed lnternet users, and the information
about the new type of service will reach even
fewer than this.

Among the ageing, the readiness to use
the lnternet is increasing rapidly. About 80o/o

of persons born in the 1 950s use the lnternet
regularly and are getting more and more
accustomed to all kinds of online services, in-
cluding the application for a pension.

Checking the employment data was the
most required online service for the insured
persons. According to two surveys among
people aged 20-64 carried out in 2001 and
2003, every other would like to check his or
her data during the following year.

Getting a pension estimate online is almost
as popular as checking the employment data.
Only one third of the respondents were in-
terested in getting personal advice over the
lnternet. Personal advice online is, however,
more wanted than general information over
the lnternet.

Working abroad and how this affects the
pension is of more interest to the young than
to other age groups, especially to students
and well-educated people under 30. Young
people are as interested in their own employ-
ment data as older people. Training and learn-
ing material on the lnternet is of more interest
to the young than to others.

The most important innovation, both
nationally and internationally, was the intro-
duction of online banking codes for authen-
tication in the web service Tyoeldke.fi. Every
fourth of the respondents thought that the
use of online banking codes is a good idea,
and as many were of the opposite view.

ln 2004, the number of employment records
printed out from theTyoeliike.fi service in-
creased by a third compared with the year
before, whereas the number of employment
records requested and sent by post decreased
considerably. The number of people asking for
pension advice over the service Tyoeliike.fi has
also declined, indicating that the insured find
out what they need to know on their own.

At the entry into force of the pension re-
form, the number of visitors to the service
Tyoeliike.fi increased to 50,000 a month.
On the whole, the number of visits to the
Tyoeliike.fi service grew by 7Oo/oin 2004.

According to a survey from 2004, every
third of the respondents had visited a website
providing pension information: 50lo of the re-
spondents had visited Tyoeliike.fi and 7olo

ETK.f , i.e. approximately 0.5 million persons.
A mail survey among ageing persons also

indicates that one third of the respondents
had received information about the pension
reform on the lnternet.

Morio Lindholn
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Taas tarvitaan tel-rahaa

T lssd jutussa harjoitetaan spekulointia, vaikka varsinaisena aiheena

I onkin rytieldkevarojen sijoittaminen Suomeen. Spekuloinnissa emme

I t yttat aan plrjii ns. sijoitusneuvojille, jo*a puhuvat ja pukeutuvat
I jo nuorena hyvin. Heidtn taidoistaan tulevat mieleen viisaan inti-
I aanipliilliktjn sanat: "Valkoinen veli puhua kaksihaarainen kieli".
I Isruvalle paallikrille oli ilmeisesti juuri esitetry mikl asiat ndyttlvlt

yhtiiiiltii ja toisaalta, viery maat ja jdterty vastuut.
Sijoitusviisaat saavat mielestini vaatia rahastoitavien tel-varojen ohjaa-

mista Suomeen, koska sille on perusteita. Samat henkiliit eivit kuitenkaan
saisi muutaman vuoden sisdlh nllvii alaa jfimeisti ndkdalattomuudesta
tai tuottovaistojen herpaantumisesta. Lehdistti julkaisee mieluusti vastuul-
lisia puheenvuoroja kotimaahan sijoittamisen tirkeydestl tulevaisuuden
ja rytillisyyden kannalta, mutta sijoitusalan estradien tfiden syytiis pelti-
hallipolitiikasta elli kuukauden kolumneissa ja Ylen punatakkien a-mot
-studioissa.

Suomeen sijoittajaa on aina pidetry isdnmaallisena, vastuuntuntoisena ja
sopivana surlnjatkajana. Ainakin rg6oJuvun alussa kotitilalleen j?irinyt veli
pidsi tiehoitokunnan puheenjohtajalsi ja meijerin islnnist66n. Hln nautti
suurempaa arvostusta kuin Thollhiittaniin Saabille lahteny't kuopus, vaikka
tlmi saikin Gunn-Brittin ja vaalea sisko muhkeaviiksisen sulhasen.

Suomeen sijoittamista perusteli muun muassa (Suomen) pankinjohtaja
Pentti Hakkarainen Kauppalehdessi: "Vain osa ellkevaroista on rahastoitu.
Ilman ryiipaikkoja tarjoavia yriryksia eliikemalsujen rahavirta ei ole turvat-
tu". Just niin. Voisihan (Suomen) Pankki neuvoa pankkejakin ja Rahoitus-
tarkastus rahastosijoittajia iskemiln euronsa tdlle niemelle, emei pankkien
rahaliikenne hidastu eikl nettimaksujen virta ohene.

Hakkaraisen viittaus osittaisen rahastoinnin ja eliikemaksujen rahaviran
yhteyteen on paikallaan, mutta siihen liitryviit myos Suomi-suuntauksen
riskit. Hyvlt ajat eivlt kokemuksen mukaan jatku ikuisesti. Mahdollisen
norkahduksen aiheuttama tllli saattaa iskel kahta kautta: yhtiiiiltii heik-
kenee rahastojen tuotto ja toisaalta ellkemalaujen tulovirta rytillisyyden
huononemisen kautta. Titi voidaan periaatteessa torjua sijoitusten hajaut-
tamisella ja toivoa, ette elakelaiset levittdisivit ulkomailta saatavat tuotto-
miljardit kotimaasta hankittaviin palveluihin ja muihin ostoksiinsa.

Suomeen sijoittamisessa ei liene kyse niinkiiiin rahan kuin turvdlisuuden
kaipuusta. Ahneiden ulkomaisten omistajien rinnalle haluttaisiin vakaita,
tuttuja, isiinmaallisia ja loivaliikkeisid instituutioita. Viime vuosikymmeni
ni ei ole kuitenkaan eriryisesti suosittu tuollaisten sijoittajien puuttumista
firmojen asioihin. Niiden klrsivlllisyytti koetellaan, kun muut pelaajat
vaihtelevat kuvioitaan ja saattavat vaatia nopeita liikkeit?i. Ennustettavaa
kiyrtiyrymistl, pitkdjiinteisyyttd, ja islnmaallisena olemista helpottaisi, kun
muutkin suomalaiset suosisivat samoja hyveitii. Tel-rahoilla voidaan tehdi
pdjon hyviiZi, varsinkin ja ensisijaisesti rakentaa kunnollista eliketurvaa.

lohon



YEL: n 35-vuotisuutta juh littiin seminaarissa

alusta voimaan tullut yrittdjien eliikelaki YEL juhli vuosiaan seminaarin
Marina Congress Centerissd 9.3.2oo5. Piivdn aikana kuultiin YEL:std niin van-

tietoa. Varsinaisiksi juhlapuhujiksi oli kutsuttu kauppa- ja teollisuus-
Erkki Virtanen ja Suomen Yrittdjit ry:n hallituksen puheen-
Lehti.

Kuvassa vasemmalta
toimitusjohtaja Jukka
Rantala, kauppaneuvos
Eero Lehti, talousjohtaja
Tauno Jalonen ja vara-
toimitusjohtaja Tarkko
Jousi

Kauppaneuvos Eero
Lehti puhui seminaa-
rissa risklnotostaja
turvantarpe€sta ydtte-

Kolme entigtfi elikejohtaiaa yhdess6. Etualalla pro-
fessori Teivo Pentik$lnen, takana vasemmalta Aarre
Metso ja Altti Aurela.

5TM:n ylijohtaja
Tarmo Pukkila

Pyiiredn ptiydiin ti5-
ressd johtaja Markku J.
Jidskeldinen, viestintS-
johtaja Eeva Larjomaa,
osastopSSllikiit Anu
Ronkainen ja Tarja HIr-
kiinen

Kansliapiiiillikk6 Erkki
Virtasen juhlapuheen
aihe oli "Yrittimisen ja
menestymisen mahdol-
!isuudet Suomessa".
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